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STyRELSEN 

Ferielukning
Sekretariatet holder ferielukket i 
ugerne 28-29-30-31.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe

Næste nummer
af Trin&Toner udkommer den 5. september og deadline for indlevering af stof 
er den 11. august.
VI øNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Mange venlige hilsner
jeres redaktører

Mig medlem af styrelsen, tja det kunne 
da godt være, var vist hvad jeg sagde, 
efter at jeg var blevet ringet op og 
spurgt og opfordret til at være med. Og 
efter et par dages tænkepause sagde 
jeg ja tak. 
Jeg hedder Poul Erik Rasmussen, er 59 
år og bor i Store Spjellerup på østsjæl-
land nær Faxe sammen med Ida, som er 
formand for Stevns Folkedansere. Jeg 
arbejder på Oscar i Rønnede på lager 
(en fødevare virksomhed). Jeg startede i 
1985 med at danse i Tølløse Leigstou-
forening og kom hurtig ind i bestyrel-
sen der. I 1990 flyttede vi så hertil, hvor 
vi begyndte at danse i Stevns og kom 
året efter også i bestyrelsen der. Jeg 
blev hurtigt formand, hvad jeg jo ikke 
er mere, men kom med i bestyrelsen. 
Derudover kom jeg også med i den 
gamle Amtsstyrelse for Storstrøm, hvor 

jeg var B&U-er en del år inden jeg blev 
formand, indtil der blev dannet regio-
ner, hvor jeg også kom med fra starten i 
bestyrelsen, mest med B&U, hvilket jeg 
nu stopper med og måske kan jeg frem-
over hjælpe med i et udvalg. Jeg har 
også været med i stævneudvalg med 
indkvartering til Barnlek i Ringsted i 
1998 og også med indkvartering til 
Nordlek i Næstved i 2003.
Så efter mange år med lokalt og regi-
onsarbejde synes jeg, at det bliver 
spændene at komme med i arbejdet 
med LDFs styrelse. B&U har jo altid lig-
get mig meget på sinde. Heldigvis har 
vi stadig børnehold på Stevns, og jeg 
synes det lyder spændene med alt det 
nye med visioner og strategiplan. 
Jeg har en B&U instruktør uddannelse 
fra Snoghøj afsluttet i 1997. Jeg har væ-
ret hjælpe instruktør på B&U hold på 

Stevns i mange år. Ligeledes har jeg 
været med på mange efteruddannelses 
kurser med B&U og på dansekurser i 
Høng. De sidste 5 år har jeg været vok-
sen instruktør i Stevns og Trykkevælde, 
som er to foreninger der danser sam-
men.
Så jeg vil gøre mit bedste for, at LDF 
kan bestå og fremadrettet udvikle sig 
positivt.

Poul Erik Rasmussen

Nyt medlem  
i Styrelsen
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STyRELSEN STyRELSEN 

Iflg. § 4, stk. 1 i vedtægterne for LDF af-
holdes Årsmødet hvert år i april, og det 
var igen på Pejsegården i Brædstrup. Der 
deltog 73 stemmeberettigede delegere-
de om lørdagen og de repræsenterede 
2385 medlemmer, svarende til 37,4 % 
af stemmerne. Om søndagen var der 74 
delegerede til stede, repræsenterende 

Landsforeningen Danske Folkedanseres 

Årsmøde 20.-21. april 2013
2411 medlemmer, svarende til 37,8 % af 
stemmerne. 
Poul Larsen blev valgt som dirigent og 
sikrede, at alle dagsordenspunkter blev 
behandlet, og at der var mulighed for 
uddybning og debat, hvor der var behov 
for det. 
Lise Tauber havde sagt ja til at skrive re-

feratet, så det var også i gode hænder.
Der var i år valg af formand, og Niels 
Winberg Clausen ønskede ikke genvalg. 
Niels har været i styrelsen i 9 år og de 
sidste 6 år som formand. Jan Kirk Tod-
sen blev valgt til ny formand.
Jeanne Hermann blev genvalgt og Poul 
Erik Rasmussen blev valgt som nyt sty-
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STyRELSEN STyRELSEN 

relsesmedlem. Bente Johansen ønskede 
ikke genvalg. Bente har været i styrelsen 
i 3 år. Det var ikke muligt at finde en 
kandidat mere, så styrelsen bliver ikke 
fuldtallig, der er nu kun 9 medlemmer. 
Lørdag eftermiddag var der foredrag v/
Anders Christensen fra Dansk Folkemin-
desamling og emnet var: hvordan er fol-
kedanser-bevægelsen nået dertil, hvor 
vi er i dag (fra opstart 1900 og op igen-
nem tiden). 
Efterfølgende var der tilsvarende fore-
drag for dragtområdet v/Anna-Margre-
the Jonsson fra LDF.
Det var to meget interessante indlæg.
Bagefter var der informationer fra styrel-
sen, hvor Bent Hansen gjorde flot rekla-
me for landsstævnet i Hundested iført fi-
skertøj, dog havde han ikke den lille jol-
le med. 
Trine Jordan Andersen orienterede om, 
at landsstævnet 2014 bliver i Frederiks-
havn. Stævneudvalget er nu i gang med 
planlægningen. Per Naldal orienterede 
om alle de gode muligheder for udflugter 
m.v. i Frederikshavn og omegn.
Formand Niels Winberg Clausen infor-
merede om styrelsens arbejde med visi-
oner, missioner og fokusområder og lag-
de stor vægt på, at dette arbejde nød-
vendigvis kræver opbakning fra såvel 
regioner som foreninger og medlemmer, 
da udviklingen er nødt til at blive vendt, 
så vi kan skabe medlemstilgang i nær 
fremtid, da de senere års medlemstal 
desværre viser en faldende kurve. Det 
skal vi sammen gøre noget ved.
Marianne og Dorthe havde igen salg af 
PR-artikler, men i mindre omfang end 
tidligere år. Der var åbent for salg i pau-
serne.
Lørdag aften var der dansecafè, hvor 
Spillemandskredsens styrelse stillede op 
med et 4-mands orkester og tre andre 
spillemænd sluttede sig til gruppen, så 
der var rigtig god musik til dansen, som i 

år var uden instruktør og som noget nyt 
blev der danset i samme lokale som 
spisningen, så snakken kunne fortsætte 
samtidig med, at dansen gik i gang.
Nedenfor følger et uddrag af referatet fra 
årsmødet. 

reFerAT (uddrag)
Formanden for Landsforeningen Danske 
Folkedansere, Niels Winberg Clausen, 
bød velkommen til de fremmødte for-
enings- og regionsrepræsentanter til 
æresmedlem Gitte Nødskov samt til Spil-
lemandskredsens delegerede Michael S. 
Petersen og Mette Dyekjær Pedersen. 
Om søndagen bød Niels velkommen til 
æresmedlem Agnes Jørgensen.
Om lørdagen fremlagde Niels styrelsens 
mundtlige beretning. Hvor han bl.a. ori-
enterede om situationen i forhold til 
LDF`s sidste ansøgning om optagelse 
som specialforbund i Danmarks Idræts-
Forbund. DIF mener ikke, at vi helt op-
fylder kriterierne for selvstændige spe-
cialforbund og ankepunktet er, at vores 
internationale tilknytning er for tyndbe-
net, idet vi ikke er medlem af et interna-
tionalt forbund, der afholder mesterska-
ber eller konkurrencer som sådan. 
Niels orienterede om, at Danmarks 
Idræts-Forbund har taget et nyt logo i 
brug, og at forkortelsen DIF vil blive 
brugt mere i fremtiden.
I 2012 modtog LDF ca. 940.000 kroner 
i bloktilskud fra DIF før fradrag af ad-
ministrationsbidraget til Danmarks 
Sportsdanserforbund. Bloktilskud-
det fra DIF, udgør 44,7% og det di-
rekte medlemskontingent udgør 
blot 35,5% af LDF’s samlede ind-
tægter. 
Det faldende medlemstal de se-
neste mange år er dybt bekym-
rende. For det betyder ikke ba-
re en nedgang i aktivitetsni-
veauet i lokalforeningerne, 

men også at det i stadig højere grad bli-
ver vanskeligt at få et tilfredsstillende 
deltagerantal ved LDF’s uddannelser, 
landsstævner, konkurrencer mv. 
Styrelsen har det sidste år arbejdet med 
at formulere de langsigtede visioner og 
at definere vores mission. Altså få klar-
hed over hvorfor LDF eksisterer, og hvad 
der giver organisationen en eksistens-
berettigelse. For at få ført strategiplanen 
ud i livet er det helt afgørende, at vi i 
LDF viser den sammenhængskraft, der 
skal til for at rykke organisationen og få 
den sikkert ind i fremtiden. Det er derfor 
nødvendigt at alle ledelseslag, Styrel-
sen, regionsbestyrelserne og lokalfor-
eningsbestyrelserne giver hinanden 
håndslag på, at det her er, det vi vil. 
I 2012 blev domænenavnet www.df.dk 
solgt til Dans Folkeparti. 
2012 bød på NORDLEK i Steinkjer i Nor-
ge. Et lille men særdeles velafviklet 
stævne, som de norske værter havde set 
meget frem til. Og her i Danmark kan vi 
glæde os til, at skulle være vært for 
NORDLEK 2015 i Viborg. 

Tilbageblik fra formanden
Jeg er nu kommet til afslutningen på 
min sidste årsberetning, 
og dermed er det 
også tid til 
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at skue lidt tilbage. En fredag aften i fe-
bruar 2004 ringede telefonen, det var 
formanden for Landsforeningen Danske 
Folkedansere, Gitte Nødskov, der ringe-
de. Gitte ville spørge mig, om ikke jeg 
havde lyst til at træde ind i Styrelsen. Vi 
talte om det derhjemme, for jeg var jo 
godt klar over, at der skulle bruges no-
get tid på det. Men samtidig var det en 
stor chance, som man ikke nødvendigvis 
ville få igen. Derfor takkede jeg ja til 
forespørgslen. 
I Styrelsen kom mit arbejde hurtigt til at 
dreje sig om de internationale og nordi-
ske spørgsmål og allerede året efter blev 
jeg næstformand for LDF. I 2007 blev jeg 
LDF’s 10. formand gennem tiden. Det 
har været et umådeligt spændende og 
berigende arbejde. 
Når jeg ser tilbage på mine 9 år i Styrel-
sen, må jeg også reflektere lidt over, 
hvad jeg mener gik godt, og hvad jeg ik-
ke rigtig lykkedes med. Og på trods af 
det utilfredsstillende resultat i 2012, er 
det min opfattelse, at LDF har et stærkt 
økonomisk fundament. Vi har løbende 
fået justeret kontingentet, Styrelsen har 
arbejdet målrettet på løbende at øge den 
eksterne finansiering, herunder tips- og 
lottomidlerne via bloktilskuddet fra DIF 
og vi har sammen med Danske Folke-
danseres Spillemandskreds udfærdiget 

et specificeret udbudsmateriale, hvis for-
mål det er at øge landsstævnernes over-
skud via en øget økonomisk involvering 
fra værtskommunens side. Derudover 
har vi fået strømlinet udgiftssiden og 
sparet mange penge ved rationalisering 
og effektivisering. Den største sorg i min 
tid i Styrelsen er naturligvis, at det på 
trods af 2 ansøgninger endnu ikke er 
lykkedes at opnå den ønskede status 
som selvstændigt specialforbund i DIF. 
Niels sluttede beretningen med stor tak 
til Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds og formand Michael S. Petersen 
samt til de to ansatte på sekretariatet 
samt til styrelseskolleger – både eksiste-
rende og forhenværende.

regnskab 2012
Anders Nielsen fremlagde regnskabet for 
perioden 1.1.-31.12.2012, der udviste et 
underskud på kr. 104.194 kr.
Han valgte at kommentere på de poster, 
der kraftigt afviger fra budgettet, hvor 
der på kontingentindtægten manglede 
ca. 160.000 kr., hvilket bl.a. skyldes vi-
gende medlemstal og for sen indbetaling 
i forbindelse med ibrugtagning af det 
nye medlemssystem. Trin & Toner var 
blevet dyrere end forventet. Medlemssy-
stemets anskaffelse har medført en mer-
udgift på administration på kr. 100.000 

kr. Der er brugt ca. 50.000 kr. på ejen-
dommens drift til renovering af bygnin-
gen. Regnskabet blev debatteret og her-
efter sat til afstemning og enstemmigt 
vedtaget. 
Anders Nielsen gennemgik derefter le-
gaterne Frøken Karen Fischer Hansens 
rejselegat og Thyregårds Mindelegat. 
Regnskabet for de to legater blev deref-
ter enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag
Danish Folkdance Group Heimdal, Bris-
bane blev optaget som kontingentfri for-
ening i LDF.
Iflg. § 2, stk. 7 behandler Årsmødet ind-
komne ansøgninger.
Følgende vedtægtsændringer blev ved-
taget:
•	 §	2	stk.	7:	”Foreninger	i	ind-	og	ud-

land kan, efter styrelsens godkendel-
se, optages som kontingentfrie med-
lemmer.”

•	 §	1,	stk.	1:	”Organisationens	navn	er	
Landsforeningen Danske Folkedanse-
re (forkortet LDF). 

•	 Som	binavn	kan	Folkedans	Danmark	
benyttes.

•	 §	1,	stk.	4:	”LDF`s	formål	er	at	virke	
for bevarelse, brug og udvikling af 
folkedans, folkedragter og tilhørende 
traditioner”.

STyRELSEN 
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•	 Der	var	en	del	debat	om,	at	spille-
mandsmusikken udgår af formålspa-
ragraffen. 

•	 §	1,	stk.	5:	”Formålet	søges	opnået	
gennem afholdelse af konkurrencer, 
konferencer, kurser, instruktørud-
dannelse, foreningslederuddannelse, 
forskning, studiekredse samt ved af-
holdelse af og deltagelse i danske og 
internationale	arrangementer.”

•	 §	2,	stk.	6:	”Kontingentet	for	forenin-
ger indbetales med det på det sidst 
afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr. 
medlem. 

Medlemsregistreringen skal være ajour-
ført og kontingentet indbetalt via LDF`s 
medlemssystem senest den 31. oktober.
Desuden skal der i følgende januar må-
ned indberettes medlemstal til Dan-
marks Idræts-Forbund.
Er kontingent ikke indbetalt, medlems-
registreringen og medlemsindberetnin-
gen til DIF ikke foretaget inden 1. febru-
ar, mister foreningens delegerede deres 
stemmeret på Årsmødet.
•	 §	4,	stk.	6,	pkt.	8:	”Valg	af	økonomi-

ansvarlig”
•	 §	7,	stk.	1,	3.	linje:	”	Formand	og	øko-

nomiansvarlig vælges på skift direkte 
på	Årsmødet”

•	 §	7,	stk.	5,	1.	linje:	”	LDF	tegnes	af	tre	
Styrelsesmedlemmer i forening, deri-
blandt formand, næstformand eller 
økonomiansvarlig”

•	 §	8,	stk.	1:	”Koordineringsudvalgets	
medlemmer er: Formand og økonomi-
ansvarlig	fra	LDF”

Fremlæggelse af arbejdsplan og budget 
Niels orienterede om arbejdsplanen for 
2014 og knyttede følgende kommentarer 
til planen:
I marts 2014 forventes at afvikle regi-
onsmesterskab i alle regioner. 

Der afholdes Instruktøruddannelse i 
Bjerringbro. Regioner og lokalforeninger 
opfordres til at finde egnede kandidater. 
Der afholdes Uddannelse i Dragtsynings-
teknikker – også her opfordres lokalfor-
eningerne til at finde kursister. 
Der er Barnleik i Island 7.- 12. juli 2014.
Der afholdes Landsstævne i Frederiks-
havn.
Anders Nielsen gennemgik de enkelte 
beløb, som bloktilskuddet fra DIF består 
af for 2012 og 2013. Tallene kan ses i 
det samlede referat og vil blive lagt på 
hjemmesiden. I 2012 var det samlede 
beløb på kr. 940.752. Anders Nielsen 
fremlagde budget for 2014.
Vi har taget udgangspunkt i de faldende 
medlemstal og vedtagelse af et forhøjet 
kontingent.
Vi håber på fortsat tilskud fra DIF. Prisen 
på julekalendere sættes lidt op. Udgiften 
til T&T er sat lidt op. Der er indregnet for-
ventet overskud på landsstævnet. Samlet 
resultat er på kr. 9.000 i overskud.
Prisændringen på julekalenderen for-
ventes at give en merindtægt på ca. kr. 
125.000. 
Styrelsens ændringsforslag til kontin-
gentstigning blev vedtaget som følger:
for voksne stiger kontingentet fra 125,00 
kr. til 135,00 kr.
for børn stiger prisen fra 30,00 kr. til 
35,00 kr.
enkeltmedlemmer uændret = 205 kr.
Driftstilskud til regionerne: Kr. 24.000 til 
region Hovedstaden og kr. 19.000 til de 
øvrige regioner. Abonnementspriser for 
T&T for ikke-medlemmer: Årsabonne-
ment: kr. 190,00 (inkl. porto), Udlands-
abonnement: kr. 110,00 + porto. Styrel-
sens diæter fortsættes med statens lave-
ste takster.
Budgettet blev herefter sat til afstemning 
og blev enstemmigt vedtaget.

STyRELSEN 

Forslaget om prisændring på julekalen-
dere fra 25 kr. til 30 kr. blev samtidig 
vedtaget

Valg 
Jan Kirk Todsen, som hidtil har virket 
som næstformand blev valgt til ny for-
mand efter Niels Winberg Clausen, som 
udtræder af styrelsen.
Jeanne Hermann blev genvalgt og Poul 
Erik Rasmussen blev valgt til styrelsen. 
Bente Johansen udtræder af styrelsen.
Arne Lindjordet blev genvalgt som in-
tern revisor til LDF`s regnskab.
Christian Skov blev genvalgt som intern 
revisorsuppleant til LDF’s regnskab.
Kristian Johnsen blev genvalgt som in-
tern revisor for regionerne (vest).
Kirsten Jacobsen blev valgt som intern 
revisor til regionerne (øst), hvor Hanne 
Gravesen ikke ønskede genvalg. 
Grete Ladefoged (vest) og Hans Peter 
Hansen (øst) blev begge genvalgt som 
interne revisorsuppleanter til regioner-
ne.
DIF’s revisionsordning (pt. KPMG) blev 
vedtaget.
Til appeludvalget ønskede Marie Kri-
stensen ikke genvalg. John Overvad 
Nielsen blev genvalgt og Poul Erik Chri-
stensen blev valgt. 
Det samlede referat fra Årsmødet 2013 
kan læses på www.fokedans.dk hvor 
debatter, kommentarer m.v. kan læses. 
Tilskudstallene fra DIF kan også ses på 
hjemmesiden og Arbejdsplanen vil blive 
lagt ind.
Vedtægterne er revideret iflg. Årsmødets 
beslutninger og er lagt på hjemmesiden, 
hvor code of conduct også er tilrettet.
Styrelsens visioner m.v. kan der også 
læses mere om på hjemmesiden.

Styrelsen
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Formandspris
Prisen består af et diplom og en check på 5.000 kr. Det er anden gang, at prisen 
uddeles. Indstillinger til prisen blev behandlet på styrelsesmødet i begyndelsen 

af marts. 
Formandsprisen blev i 2013 givet til en meget aktiv person, der har taget 

initiativ til mange nye tiltag i sin forening bl.a. er begynderdansen taget 
op igen, der er startet Nytårskur. 
Der er startet udstilling op med folkedragter, dragtsyning workshops, 
dans og spillemandsmusik ved Folk og Kulturdagen. Der er skabt kon-
takt til en venskabsby. Har altid gode ideer til kurser, temadage osv. 

Sådanne initiativer er meget værd for lokalforeningen og folkedansen i det 
hele taget. 

Modtageren af Landsforeningen Danske Folkedanseres Formandspris 2013 er – 
Birte Agerbo fra Varde og Omegns Folkedanserforening. Birte har været for-
mand i foreningen i 2 år og kasserer i 2 år og har danset i foreningen i 8 år

Til lykke til Birte.

initiativpris
Prisen består af et diplom samt en check på 5.000 kr.
Indstillingen er behandlet på styrelsens møde i begyndelsen af marts måned.
Børnehold fra Region Sjælland og Region Hovedstaden deltog som et stort hold ved Barn-
lek i Skive, og her lærte børnene hinanden godt at kende på tværs af foreninger og de var 
nu bragt sammen i et netværk. Efterfølgende blev der opstartet et projekt, der bestod af 
tre weekender med dans og musik. Musikskoleelever blev inviteret til at delta-
ge, hvilket blev en stor succes. Den 3. weekend var den store finale, hvor det 
foregik på Julemærkehjemmet i Skælskør. Her dansede julemærkebørnene med 
og opdagede at folkedans er sjov motion.
Smuttens projekt har dermed gjort flere gode ting for folkedansen og det kan 
være medvirkende til et værdifuldt netværk ved andre stævner og træf. Det er 
dog især initiativet med at inddrage børnene fra Julemærkehjemmet, der vurde-
res at være et interessevækkende initiativ. 
Modtageren af Landsforeningen Danske Folkedanseres Initiativpris 2013 er – 
”Smutten”,	som	repræsenteres	ved	Ann-Gitte	Andersen,	Jette	Akselbo,	Lissi	Hel-
veg Madsen og Poul Erik Rasmussen
Prisen	blev	ved	årsmødet	overrakt	til	”Smutten”	v/Poul	Erik	Rasmussen.

Til lykke til ”Smutten” 

MEDLEMMERNE 
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Langt tilbage i tiden har kvinderne un-
der en eller anden form haft hovedet 
tildækket, og man gjorde ofte noget 
særligt ud af det, man havde på hove-
det.
I slutningen af 1700-årene fortrængte 
puldhuen efterhånden to-og trestyks-
huerne de fleste steder.
Puldhuen består af et nakkestykke – 
pulden og et issestykke. Nakken er 
trukket sammen med en snor i under-
kanten.
Mange af huerne blev broderede, lige-
som de dannede grundlag for hvidt til-
behør af forskellig slags.
Specielt for Sjælland er det de metal-
broderede huer, der udviklede sig fra 
begyndelsen af 1800-årene. Broderiets 
udseende er forskelligt, alt efter hvor på 
Sjælland, de hører hjemme.
Huerne 54x21 og 54x23, som er ud-
valgt fra Landsforeningens Studiesam-
ling, er puldhuer i brunt fløjl med sølv-
metalbroderede nakker, som de så ud i 
Nordvestsjælland ca. 1850. Det runde 
og tykkerunde-pære-formede broderi er 

Fra Landsforeningens 
Studiesamling

et par af de typiske nakketyper fra det-
te område.
Broderiet er lavet som sprængning med 
sølvtråd over pap, cantilletråd og pail-
letter. Det er lavet meget åbnet og løst, 
som det ses flere steder i områderne 
uden for Nordsjælland og Hedebo. 
Hvidt tilbehør til huerne var på dette 
tidspunkt korsklæde. Det kunne se ud 
som billede nr. 53x2. Retangulært og 
sammensyet af 3 kniplinger. Det blev 
anbragt over huen, og de 2 bagerste 
hjørner bukket op og hæftet med nåle i 
huen. Den type har sandsynligvis været 
brugt til stads. En anden type til brug 
ved mindre fine begivenheder, kunne 
se ud som billede nr. 54x13. Det er la-
vet af tyl, der nogle steder er foldet 
dobbelt og andre tredobbelt, så det 
danner mønster. Det er kantet med en 
lidt grov knipling.
I Nordvestsjælland har der været brugt 
løs hagesløjfe, idet huen blev bundet 
med bændler, hvorpå sløjfen blev hæf-
tet fast. Der har desuden været brugt en 
nakkesløjfe.

Billeder nr. 1x75 og 1x76 viser sløjfer i 
råhvid silke med blomsterbuketter i ly-
serødt, hvidt og grønt, som kunne være 
brugt til disse huer.
Over hovedtøjet kunne man udendørs 
bruge	en	”hætte”	eller	solklæde	for	at	
beskytte den fine hue. Det var et tør-
klæde, der på dette tidspunkt ofte var 
af sort silke, foldet sammen diagonalt, 
så der dannedes en trekant, og med et 
stykke pap indlagt til at stive det af. Det 
var ofte kantet med en smal knipling 
eller blonde.
Billede nr. 61x1 er et eksempel på 
hvordan, det kunne have set ud.
De beskrevne dele kan sammen med 
ca. 300 andre dele fra Landsforenin-
gens Studiesamling ses på
www. folkedragt.dk – link: Information 
til udvalgets medlemmer.
Numrene er delenes registreringsnumre 
i databasen.

Kirsten Emiland

 54x13 – korsklæde

7x75 – hagesløjfe

54x23 – hue

54x21 – hue

53x2 – korsklæde 61x1 – solklæde 1x76 – nakkesløjfe
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… og det skal jeg, fordi der er så mange ting der er anderle-
des i Hundested. Jeg kan nævne i flæng: 
Havnen – det er på havnen ved pyramiden eller ude på den 
flydende scene, vi har de fleste opvisninger. Havnen er cen-
trum for turismen i Hundested, og det er der, vi finder restau-
ranter, bryggeri, glaspusteri m.m. Jeg er sikker på at havnen 
også vil virke som magnet på stævnedeltagerne. Der bliver 
rig mulighed for at vise folkedansen over for byens mange 
turister.
Gubben – vi har fået lov til at benytte den gamle fiskekon-
servesfabrik, som ligger i hovedgaden, til forskellige aktivite-
ter, herunder arbejdende syværksted og instrumentmager-
værksted. Mon ikke der også bliver rigtig meget musik på 
Gubben. Der bliver også cafe, hvor man kan sidde og nyde 
tilværelsen.
Knud Rasmussen – man kan ikke sige Hundested uden at 
sige Knud Rasmussen. Der er guidede ture til Knud Rasmus-
sens Hus, som er nyrestaureret efter branden, lige som vi har 
hjemstavnsmøde i klitterne ved museet. Hjemstavnsmødet 
har et Grønlandstema, så vi kommer til at opleve korsang, 
trommedans, kajakvendinger m.m.m.
Musikken - ud over at spillemændene leverer musik til lege-
stuer, spillemandskoncert m.m., så er der også spillemands-
baller, temadag for unge spillemænd og dansere (helt nyt til-
tag), alsang med Helle Larsen, musik på Gubben og meget 
mere. 
Linedans – GDV i Hundested har en afdeling med linedan-
sere, som har arrangeret kurser og opvisninger i linedans, 
det er også linedanserne, der har arrangeret køreture på 

nogle kæmpe store motorcykler (jeg skal lige se om jeg også 
kan få en tur). 
Turene – alle udflugterne er arrangeret i lokalområdet – er 
det ikke vildt, at vi har landsstævne i et område med så 
mange fantastisk smukke og interessante steder, alle inden 
for grænserne af Halsnæs kommune.  
Frederiksværkdagen – vi glæder os til at opfylde byrådets 
ønske om at flytte stævnet til Frederiksværk en enkelt dag, 
det giver os lejlighed til at vise folkedansen over for byens 
borgere og turister.   
Dragtudstilling – vi har i år valgt at udstille dele af forenin-
gens studiesamling på Fyrgården, studiesamlingen blev om-
talt flere gange på det seneste årsmøde, nu er der også lej-
lighed til at se den på Fyrgården i Hundested. 
Stævneområdet - det er helt unikt at vi har hallen med to 
mindre sale, skolen og camping så tæt på hinanden. På det 
samme område finder man Poppelhuset, GDV’s ny istandsatte 
klubhus, og en friluftsscene. I den udstrækning vejrguderne 
tillader det, vil vi flytte arrangementer ud på friluftsscenen, 
det bliver så godt. Husk i øvrigt gode dansesko, flere og flere 
haller har et skridsikkert gulv, det gælder også i Hundested, 
så det er ikke ideelt at danse i en sko med gummisål.  
Der er helt sikkert mange andre ting der gør landsstævnet i 
Hundested til en særlig oplevelse. Men, kære folkedansere 
og spillemænd, det er jeres deltagelse der betyder aller mest 
for stævnet. Stævneudvalget, og en masse hjælpere, glæder 
sig til at byde jer hjertelig velkommen til Hundested. Hvis du 
endnu ikke har meldt dig til er der stadig ’ledige pladser’, til-
meldingen er åben indtil 1. juli.

… jeg skal også til Hundested…

… jeg skal også til Hundested … vi ses, Bent

Sildens dag på bryggeriet Færgen til RørvigHyggekrog på kroen
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Spillemandsballer  
i Hundested
Som noget nyt er der SPILLEMANDSBAL HVER AFTEN kl. 
22.00 ved landsstævnet i Hundested. Der er nu truffet 
aftale med følgende grupper:
Mandag:	”Fynsforvirringen”	 Tirsdag:	”StryFri”	
Onsdag:	”Nordjyderne”	 	 Torsdag:	”Ramsø	 
	 	 	 	 	 	 Spillemandslaug”

 Michael S. Petersen

nYHeD: 

Ekstra  
Kirke koncert 
med  TRIAS i 
 Hundested
Det er nu helt ekstraordinært lykkedes at stable en ekstra 
kirkekoncert på benene til landsstævnet i Hundested. Grup-
pen TRIAS - Vinder af DM i Folkemusik 2011 - trækker tråde 
op gennem tiden. Deres repertoire er traditionelt, men allige-
vel nyt. Ungt, men med stor respekt for det gamle. 
Tirsdag aften i Torup Kirke kan du for kun 50,- kr. opleve 
dette spændende folkemusikband live med deres kirkekon-
cert. Billetter købes i stævnekontoret eller ved døren, så læn-
ge der er ledige pladser i den gamle kirke. Og du kan sag-
tens nå tilbage til legestue bagefter!
“Trias”	tager	udgangspunkt	I	dansk	traditionel	folkemusik,	og	
sammen skaber de også ny folkemusik. Den nysgerrige kvar-
tet forstår at følge den danske folkemusiks arv og give den 
videre på en udtryksfuld og personlig måde. Og det med stor 
overbevisning så man ikke er i tvivl om, at de alle står med 
ét ben solidt plantet i fortiden og ét i nutiden. 
Oplev et betagende sammenspil og et udfordrende solospil 
der	opnår	nye	højder.	“Trias”	er	kontrastfuldt	musik	der	vari-
erer fra stille ballader til energisk råt swing! Med sit origina-
le	og	musikalske	kvartetspil	er	”Trias”	et	af	de	nye	folkband	i	
Danmark. 
Trias består af: Christoffer Thorhauge – Violin & viola, Jonas 
Kongsted – Violin & viola, Rasmus Nielsen – Violin & klaver 
samt Søren østergaard – Kontrabas.
Se mere på www.triasmusic.dk 

Spillemandskredsen, Michael S. Petersen 

Velkommen til

FreDerikSHAVn
2014

Godt at Limfjordsbroen bliver repareret, og at der er god 
plads på de nordjyske motorveje. For sommeren 2014 
bliver Frederikshavn nemlig målet for landets folkedan-
sere og spillemænd. Byens vise råd har netop vendt 
tommelfingeren opad for Landsstævnet 2014, og stævne-
udvalget er allerede i fuld gang med planlægningen af 
det store arrangement. 
Frederikshavn Folkedansere, LDF samt DFS byder vel-
kommen til et stævne, der vil blive præget af den friske 
luft, det gode humør, den storslåede natur, den livlige by 
og selvfølgelig masser af musik og dans, som vil kunne 
tilfredsstille enhver oplevelseshungrende folkedanser og 
spillemand. Med andre ord: Vi vil lægge alle kræfter i for 
at skabe nogle uforglemmelige dage i det nordjyske.
I de kommende numre af T&T vil vi fortælle om de for-
skellige aktiviteter, ligesom stævnets hjemmeside løben-
de vil blive opdateret.

På Frederikshavn  
Folkedanseres vegne

Edly Naldal
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SPiLLeMAnDSkreDSen
29.06.-06.07. Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
 15.-20.07. Landsstævne, Hundested
 16.-18.08. Temakursus, Høng
 13.-19.10. Forspillerkursus, Brenderup

reGion SYDDAnMArk
 07.-09.06. Sommertræf, Assens
 21.06. Sommerbal på Skamling

reGion SJÆLLAnD
 15.06. Midsommerstævne, Køge
 04.08. Håndværkets Dag, Maribo
 11.08. Folkedansens Dag, Holbæk

Spillemands-
kalenderen

Forlaget får ny direktør

invitation til sjællandske spillemænd:

Midsommer-
stævne i Køge
Det årlige Midsommerstævne afholdes 
lørdag den 15. juni 2013.
Bemærk, at Køge Museum er lukket på grund 
af restaurering, derfor afholdes stævnet i 
”Lovparken”	(adgang	fra	Sygehusvej).

Program:

kl. 11.00 Velkomst
 Legestue v/Birte Nielsen, Greve
kl. 12.15 Frokost – medbragt mad – øl og  
 vand kan købes
kl. 13.15 Legestue v/Søs Drejer
kl. 14.15 Kaffe og kage kan købes
 En lille overraskelse  
 – derefter legestue
kl. 15.45 Opstilling ved Kirken
 Afgang til Torvet
 Opvisning foran fanerne  
 (Valdemarsdag)
ca. kl.  ? Slut.

Praktiske oplysninger: 

Husk en stol.
Parkering på Sygehusvej m.fl.
Adgang til toiletter på kirkegården.

Arrangør:

Landsforeningen Danske Folkedansere, Regi-
on Sjælland.

Forspiller: 

Michael S. Petersen (tlf. 46 19 11 34).
Leif Kastberg,  

Spillemandskredsens  
musikudvalg,  

Region Sjælland (tlf. 46 15 11 55).

trofaste arbejde med forlaget, og vi kan 
glæde os over, at depechen går videre i 
bedste stand. Tak for indsatsen! Og et 
stort velkommen til Lisa – vi glæder os 
til at møde dig i forlagets bod og på 
hjemmesiden - og vi ser frem til samar-
bejdet.

På vegne af Styrelsen
Michael S. Petersen, formand DFS

Som det er de fleste bekendt, har Spil-
lemandskredsen sit eget forlag med no-
der, musik og meget andet. I 2010 over-
tog Else Egeberg, Klarup rollen som for-
lagets direktør og Else har sammen 
med sin mand Preben drevet forretnin-
gen fra deres hjem, hvor en tidligere 
vandværksbygning har gjort det ud for 
butik og lager. Desværre skal bygnin-
gen afhændes og Else – som jo også er 
en meget aktiv spillemand i det nordjy-
ske – vil gerne give depechen videre 
og koncentrere sig om sit spil mm. Vi 
har derfor i løbet af foråret søgt en aflø-
ser til Else, og det er nu lykkes at finde 
den nye direktør til forlaget.
Vi kan nu byde velkommen til Lisa Ro-
gild	fra	Viborg	i	rollen	som	ny	”chef”	i	
vores lille musikforretning. Lisa spiller 
ikke selv, men har gennem mange år 
været en yderst aktiv danser med stor 
interesse for folkedansen og spille-
mandsmusikken. Og så er hendes bror 
Tonny – ligeledes Viborg – aktiv i spil-
lemandskredsen,	så	kendskab	til	”bran-
chen”	skulle	være	på	plads.
Den mere formelle overtagelse er aftalt 
til at ske pr. 1/7 i forbindelse med af-
slutning af regnskabsåret i forlaget, så-
ledes at indeværende årsregnskab af-
sluttes af Else. Men der vil blive en pe-
riode i løbet af juni, hvor man må på-
regne lidt længere ekspeditionstid, da 
lager osv. er under flytning. Der vil som 
vanligt være salg på Bjerringbrokurset, 
hvor Lisa kigger forbi mandag. Men el-
lers vil vi opfordre til at besøge udsal-
get på Landsstævnet i Hundested og 
hilse på såvel den nye som den afgåen-
de direktør. Og så finde dig et par CD`er, 
nogle nye noder eller hvad der kan fri-

ste en danser eller spillemand.
Den kommende direktørs data vil frem-
gå af DFS`s Hjemmeside - Forlaget:
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 
Viborg. Tlf.: 3511 5423 (8.00-10.00)
Mobil: 2179 0944

Mere om forlaget:
Spillemandskredsen har sit eget forlag 
som udgiver nodebøger med spille-
mandsmusik samt forhandler folkemusik 
på både CD, LP og MC. Faktisk har Spil-
lemandskredsens Forlag et ret så stort 
udvalg i dansk spillemands- og folkemu-
sik. Alle salgsartiklerne kan bestilles on-
line på DFS`s hjemmeside, og en lille 
uges tid efter din bestilling vil du modta-
ge de bestilte varer samt et girokort. 
Forlaget	er	et	Aps	og	et	”rigtigt	firma”	
ejet	af	”Nodefonden”	i	DFS	–	Spille-
mandkredsen. Denne konstellation er 
fortrinsvis gjort for at lette arbejde og 
adskille aktiviteterne fra den daglige 
drift af Spillemandskredsen. I det dagli-
ge styres og udvikles Spillemandskred-
sens	Forlag	af	”Direktøren”	til	gavn	og	
glæde for os alle med reference til Sty-
relsen. 
Mange kender salgsboden med de 
mange nodebøger og CD`er fra Lands-
stævnerne eller på kurser, hvor man 
ved et besøg på Forlagets stand kunne 
høre	”smagsprøver”	på	de	nyeste	CD`er	
og få en god og hyggelig snak om spil-
lemandsmusikken. Det vil fortsætte som 
altid, ligesom salget via hjemmesiden 
www.spillemandskredsen.dk, hvor der 
online tilbydes alle varer fra forlaget. 
Alle i Styrelsen vil på vegne af alle Spil-
lemandskredsens medlemmer gerne 
takke Else (og Preben) for det store og 
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Det sker i 
din region

Region midtylland

instruktør Træf 2013

Formål:

Formålet med træffet er, dels en erfa-
ringsudveksling instruktører i mellem 
og en dialog mellem instruktører og 
danseudvalg, hvad forventer I af regi-
onen (danseudvalg) samt ny inspirati-
on til danse.

Dagens forløb:

10.00-12.00: Diskussion 
Emner: 
-  Hvad vil du gerne der sker i din re-

gion, for dig og dine dansere.
- Konkurrencedans – hvordan får vi 

den sat i gang, her vil der være et 
indlæg v. Morten Lisberg formand 
for Odense Kvadrillen.

- Uddannelse af nye instruktører – 
hvordan finder vi dem.

- Indkomne forslag, send gerne for-
slag inden træffet sammen med til-
meldingen.

12.00-13.00: Frokost. I medbringer 
selv frokost.
13.00-16.00: Dans: Emnet i år er Hi-
storiske danse fra THE PLAyFORD 
BALL. Gamle Engelske danse beteg-
nes ofte som Playforddanse.
John Playford levede fra 1623 – 1686, 
i 1650 udgav han THE ENGLISH DAN-
CING MASTER med 105 contrydanse 
indeholdende både musik og danse-
beskrivelse. Derefter fulgte udgivelse 
på udgivelse.
De var utrolig populære i England og 
bredte sig hurtig til Europa og U.S.A. 
Dansene er meget sociale og demo-
kratiske og danses af 2 eller flere par i 
kreds, kvadrille eller på række. Nogle 
er meget livlige, andre mere stilfulde.
Omkring slutningen af 1800 tallet var 
de fleste dog gået i glemmebogen, 
men mange er blevet rekonstrueret af 
bl.a. Cecil Charp der levede fra 1859 
– 1924, senere har andre moderne 
forskere taget over.
I dag er det meget populært i England 
og U.S.A., at skrive både ny musik og 

nye danse i engelsk stil. Det skal vi 
også prøve eksempel på. 

Tid og sted:

Søndag d. 8. september 10.00-16.00 
på Thorning Skole, Møllevej 7, Thor-
ning, 8620 Kellerup.

Arrangør:

Landsforeningen Danske Folkedanse-
re, Region Midtjylland 

Deltagere:

Alle instruktører og andre interessere-
de, også gerne folk der bor uden for 
Region Midts område.

Pris:

Træffet er gratis, dog skal I selv med-
bringe frokost, øl og vand kan købes 
til rimelige priser, kaffe om eftermid-
dagen sørger vi for, I får ingen kør-
selsrefusion, det forestiller vi os at je-
res forening betaler.

Instruktør:

Instruktører på træffet er Karen Ber-
telsen, Rødkærsbro

Spillemand:

Spillemand på træffet er Ove Ander-
sen, øster Bjerregrav

Tilmelding:

Af hensyn til træffets gennemførelse 
er tilmelding nødvendig senest d. 25 
august til Gert Nielsen på 
kagens@gmail.com eller tlf. 9782 
2628 / 6160 2628

Dansudvalget i Region Midtjylland

Svøbsk kvartet  
– Bjergtaget
I år er det 10 år siden Svøbsk blev dan-
net af Jørgen Dickmeiss på violin og 
Maren Hallberg på harmonika. Nu er or-
kesteret udvidet med Theis Langlands 
på piano og Simon Busk på perkussion. 
Svøbsk leger med musikken og udviser 
stor musikalsk kreativitet. Cd’en starter 
med stor lyd og medrivende intensitet. 
Der eksperimenteres med melodierne 
og Svøbsk præsenterer et meget bredt 
repertoire lige fra den stemningsfulde 
afslutnings vuggevise, sov sødt barnlille 
til mere fanden i voldske melodier med 
hæsblæsende tempo. Der er instrumen-
talnumre i skøn forening med sang-
numre. Der er traditionsmelodier fra 
Fanø, Læsø og Thy og helt nykompone-
rede melodier fra Cd’ens egne musike-
re. Det kendetegnende hele vejen igen-
nem er den store hengivenhed for det, 
de har med at gøre. Måske deraf titlen, 
Bjergtaget. Svøbsk fortolker melodierne 
på deres helt egen måde og samtidig 
med respekt for traditionen.
Svøbsk kommer vidt omkring og spiller 
koncerter over hele verden og i alle 
mulige sammenhænge i kirker, på sko-
ler, klubber og festivaler. Og der er en 
lang turneplan i Danmark, så måske 
kommer de et sted tæt på dig. Læs me-
re på www.svobsk.dk
Er du interesseret i at finde ud af mere 
kan du gå på www.folkshop.dk eller 
www.gofolk.dk eller ringe til Gofolk på 
tlf. 75 72 24 86.
  Dorthe Linde Jørgensen
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Region syddanmark

Region sjælland

Spillemænd:

Dorthe L. Jørgensen, Lyngså og Tom 
 Elbert, Gjern

Kontaktpersoner:

Christian Jensen, Binderupvej 25, 6091 
Bjert, tlf. 21453116, c-j@stofanet.dk 
Lone Schmidt, Stagehøjvej 55, 6330 
Padborg, tlf. 21606845, lone.schmidt@
mail.dk
 
Kursuspris:

Aspiranter  800 kr. 
LDF foreningsmedlemsrabat  150 kr.
LDF pris  650 kr.
Dansere  600 kr.
LDF foreningsmedlemsrabat  150 kr.
LDF pris  450 kr.
Prisen inkluderer ophold, forplejning 
samt div. kursusmateriale.

Indkvartering:

I klasselokaler på Gårslev Skole, Luft-
madras, sovepose/sengetøj, håndklæ-
der og skiftesko skal medbringes.

Tilmelding:

Tilmeldingsblanketter mv. kan rekvire-
res hos kontaktpersonerne eller down-
loades fra region Syddanmarks hjem-
meside under www.folkedans.dk.
Tilmelding og betaling skal finde sted 
senest tirsdag den 20. oktober 2013.
HUSK, tilmelding er først gældende, når 
betaling er modtaget. Konto: Reg.
nr.1551 konto nr. 4391 706 625 

Legestue lørdag:

Efterårslegestue i samarbejde med Går-
slev Folkedansere og spillemænd kl. 
19.30 

Vi vil gerne opfordre regioner og lokal-
foreninger til at bakke op om kurset ved 
at sende så mange aspiranter afsted 
som muligt, så vi kan sikre os, at man 
også i fremtiden kan lære at danse 
dansk folkedans.

Region Syddanmark
Danseudvalget.

Vi har herved fornøjelsen at indbyde til
inSTrUkTØrASPirAnTkUrSUS 
for alle regioner
den 8.-10. november 2013 i Gårslev 
Sognegård Skolegade 22, Gårslev, 7080 
Børkop
Danser du folkedans og overvejer du, 
om det ville være noget for dig at blive 
instruktør? Eller har du allerede under-
vist en lille smule og vil gerne have 
vejledning	til	at	”komme	videre”?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget 
for dig!
Du vil lære at læse en dansebeskrivelse 
og omsætte ord på papir til trin på gul-
vet. Du vil få tildelt opgaver i form af 
danse, som du skal instruere dine med-
kursister i, ligesom du sammen med de 
andre instruktøraspiranter vil stå for le-
gestuen lørdag aften. Der vil selvfølge-
lig være en instruktør og et par spille-
mænd	på	kurset,	som	vil	”holde	dig	i	
hånden”	hele	vejen	igennem	forløbet.	
Er du folkedanser, og har du lyst til en 
weekend med masser af dans - og mu-
ligheder for at bakke op om de kom-
mende instruktører?
Så er dette kursus uden tvivl lige noget 
for dig!
Dansere er en uundværlig del af in-
struktøraspirantkurset. Aspiranterne har 
nemlig	brug	for	nogle	at	”øve	sig	på”,	
og selv om danserne ikke formodes at 
hjælpe aspiranterne alt for meget med 
deres undervisningsopgaver, vil de alli-
gevel være en uvurderlig støtte for in-
struktørspirerne.

Praktiske oplysninger:
Ankomst:

Fredag den 8. november kl. 17.00-
18.00, (der vil blive mulighed for af-
hentning på Vejle banegård, kontakt 
Christian) 

Afrejse:

Søndag den 10. november kl. 15.00

Instruktør:

Lone Schmidt, Padborg

Fællestræning til landsstævnet i 
Hundested
Ja – ja lidt sent! Men det er søndag d. 
9. juni kl. 10.00 – 16.00 der er fælles-
træning til landsstævnet i Hundested, 
det er på Dagmarskolen Vestervej 11, 
4100 Ringsted. Det er vigtigt, at alle, 
der deltager i opvisningen, møder op og 
sammen med Astrid får sammensat et 
opvisningsprogram. Husk forplejning til 
dagen.

Med venlig hilsen
Poul Erik Christensen 

Midsommerstævne i køge
Igen i år, inviterer Region Sjælland til 
Midsommerstævne i Køge.
Lørdag den 15 juni kl. 11 til kl. 16 vil 
der være liv og glade dage i Køge…

Region hovedstaden

Hundested
Hej alle som måtte have lyst til at besø-
ge Landsstævnet i Hundested 2013 en-
ten hele stævnet eller dele af stævnet. 
Der vil være masser at se på i byen og 
ved havnen, men rigtig vigtigt er hvis 
du eller nogen du kender tænker på at 
komme til seniorkursus / Legestue tors-
dag den 18 juli fra kl. 9 - 15,30 og der-
efter til hjemstavnsmøde så husk at gå 
ind på hjemmesiden Hundested 2013 
og tilmeld jer. Dette kursus kan der og-
så deltages i uden at være medlem i 
Landsforeningen Danske Folkedansere, 
priserne fremgår af tilmeldingen og er 
incl. morgenkaffe / rundstykke og fro-
kost. Tilmeldingen skal være inden den 
01-07-2013, for få tilmeldte kan betyde 
at vi aflyser arrangementet.

Leif Madsen, stævneudvalget 
seniorudvalget

Træning til landsstævnet:
Vi træner torsdage den 6. 13. og 20. ju-
ni. Vi danser i Centerhallen, Lilledal 10, 
3450 Allerød. Vi mødes kl. 19.30 og 
danser til kl. 22.00

Det sker i 
din region
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som tidligere år. Vi vil opfordre alle de 
foreninger, der har mulighed for det, til 
at give en ekstra opvisning på Hus-
mandsstedet. Ind imellem opvisninger-
ne vil der blive fællesdans.
I dagens løb bliver der en frokostpause 
og en kaffepause, og arrangementet 
slutter med en lille spillemandskoncert i 
kirken kl. ca. 15.00.
Hver forening sørger selv for spille-
mænd til deres opvisninger, og regio-
nen sørger for spillemænd til fælles-
dansen. 
Søndagens arrangement er GRATIS for 
alle aktive folkedansere.
For de få, der ikke har dragt på, skal 
medlemskortet til Danske Folkedansere 
fremvises.
Også i år starter vi lørdag, hvor man 
kan ankomme i løbet af formiddagen, 
og til aften tænder vi op i grillen til de 
medbragte	”bøffer”,	og	herefter	er	der	
sang og dans til sengetid. Medbring 
campingvogn eller telt til overnatning, 

DET SKER I DIN REGION

så finder vi et godt sted på området, 
hvor	vi	kan	”sove”.	Lørdagen	er	gratis,	
og man møder bare op. 

Med venlig hilsen
Bente Bendt 

Folkedans på Frilandsmuseet, 
Maribo
Søndag den 25.august 2013 afholder 
Frilandsmuseet, håndværkerdag, hvor 
flere håndværkere udstiller, der vil bli-
ve mulighed for at se mange forskellige 
håndværkere arbejde inden for de 
gamle	fag.”Sypigerne"	har	et	arbejden-
de værksted på Falstergården. Kl. 14.00 
er der folkedans på plænen ved den 
gamle rytterskole. Vi håber at så mange 
som muligt har lyst til at være med.
Efter opvisningen nyder vi indholdet fra 
vore kaffe-kurve. 
Der er fri entre for dansere i dragter og 
spillemænd og instruktør.

Med venlig hilsen
Kisten Dengsø

Triangle folklore fesTival
– et fyrværkeri af dans, musik, fest og farver

28. juli - 3. august 2013

delTag i gallashows
Mandag 29. juli kl. 19.30 i Herning Kongrescenter
Onsdag 31. juli kl. 19.30 i Alsion, Sønderborg 
Fredag 2. august kl. 19.30 i Vejle Musikteater

For 7. gang arrangeres Triangle Folklore Festival 
for omkring 350 unge mennesker fra hele verden. 
Alle grupper viser et fyrværkeri af dans, musik, 
fest og farver på tre gallashows. 

Læs mere på www.triangle-folklore.dk

Frankrig • Mexico • Serbien • Indonesien • Slovakiet • Tyrkiet • Ukraine • Ghana • Canada • Baskerlandet • Litauen • Danmark

Billetter købes via billet@triangle-folklore.dk eller ved at ringe 
på telefon 61 46 02 99. 
Pris: 200 kr. pr. billet. Gruppepris (min. 10 billetter): 160 kr. pr. billet

Alle er meget velkomne

..i hvert fald der, hvor folkedanserne og 
spillemændene er!
I år er Midsommerstævnet flyttet til 
Lovparken i Køge, da museet er lukket 
for restaurering, men entreen er stadig 
GRATIS. Medbring madkurven og noget 
at sidde på, så sørger vi for spillemænd 
og sommerens bedste legestue i Køge.
Under eftermiddagskaffen er der en lille 
overraskelse til alle jer, der kommer og 
er med til at gøre dagen til en rigtig fest.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer al-
le sammen.

Med venlig hilsen
Randi Dam-Jensen

Folkedansens Dag på nyvang 
Søndag d. 11. august 2013 starter vi 
med fælles indmarch af faner og danse-
re kl. 10.00, og opstilling bliver på plæ-
nen bag hovedbygningen ca. 10 minut-
ter før. 
I dagens løb bliver der opvisning af de 
tilmeldte hold på aktivitetspladsen lige-
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Som en meget stolt mor vil jeg gerne sige mange tak for det flotte billede, der var 
på	forsiden	af	sidste	nummer	af	Trin	og	Toner.	Det	er	”vores”	piger	alle	sammen.	
Og	så	er	det	jo	en	skam	at	man	ikke	lige	kan	se	resten	af	det	glade	”B	og	U	Dans	
Viborg”	hold.	Det	er	ikke	alene	et	stort	hold.	Vi	har	mange	drenge	med	også.	Vi	er	
en stor gruppe forældre, der støtter op om både børn og leder - lige så meget som 
gik de til fodbold eller håndbold. Der skal bages, køres, laves hjemmeside, sørges 
for tøj (dragter), spilles, hygges og danses. Vi gør det gerne, for vi er stolte af vores 
hold og vores leder. Stolte og imponerede over hvor meget Dorte Bøjesen gør for at 
holdet stadig vokser og stadig har et rigtigt godt socialt sammenhold. 
Det var Dorte, sammen med hendes mand Michael, der startede børneholdet i 
2007 helt fra bunden af. Dorte stod for at Barnlek i Skive blev en kæmpe oplevel-
se for vores unge dansere. Det var Dorte, der startede traditionen med at når en 
folkedanser konfirmeres, så kommer holdkammeraterne med en fane og fanevag-
ter	i	dragt.	Det	var	Dorte,	der	startede	et	”forældre/barn”	hold,	fordi	hun	så	et	be-
hov og den mulighed måtte ikke forbigås. 
Det er Dorte, der sørger for at alle kan og vil danse med alle. Det er stadig Dorte, 
der sætter mange nye skibe i vandet, for at det skal blive ved med at være sjovt at 
komme til folkedans om tirsdagen, og det er såmænd også Dorte, der har fået bør-
nestævnet til Viborg næste år og vi glæder os. Alle vi forældre, der skal være 
hjælpere, glæder os. Alle børnene, der skal deltage, glæder sig. Faktisk synes vi, 
at alle der kender nogle børn, der danser folkedans allerede nu skal sætte kryds i 
kalenderne d. 5 og 6. april næste år. Alle børnene skal selvfølgelig til Viborg og 

have en fantastisk dag og over-
natning med masser af dans, 
venner, musik og hygge.
Alt det og meget mere bare fordi 
vi har Dorte. Faktisk er der så 
meget gang i Dorte, at det er 
blevet bemærket uden for folke-
danser-kredse. En forældre ind-
stillede Dorte til prisen som 
Årets ildsjæl 2013 i Energi 
Midt´s forsynings område, og 
hun blev valgt, sammen med to 
andre, ud af 65 indstillinger. 
Det kræver en god indstilling, 
men Dorte har jo også sørget for 
at der var nok at skrive om i 
indstillingen. Godt gået, Dorte. 
Vi synes alle på holdet, at det 
er velfortjent. Endnu engang 
stort tillykke – må din ild blive 
ved med at brænde for vores 
unge og kommende dansere.

Skrevet af en af ”B og U Dans 
Viborg” forælder

Historien bag 
om forsiden

Styrelsen 
mangler et 
medlem
På årsmødet blev der desværre 
kun valgt en ny kandidat ind i 
styrelsen for LDF, hvilket betyder, 
at der mangler et medlem. Der er 
styrelsesmedlemmer fra alle regi-
onerne, så der er god geografisk 
dækning, der er god fordeling 
mellem M/K og aldersmæssigt er 
der også god spredning. Lige nu 
synes jeg selvfølgelig, at der kom-
mer til at mangle et medlem fra 
Fyn.
Der er rigtig mange spændende 
opgaver at tage fat på i fremtiden. 
Hverdagen skal fungere samtidig 
med, at arbejdet med de nye visi-
oner skal sættes i gang i samar-
bejde med regioner, foreninger og 
medlemmer. Derfor er det rigtig 
ærgerligt, at der mangler et sty-
relsesmedlem, men hvis det kun-
ne være noget for dig eller du 
kender en, der brænder for folke-
dansens fremtid, så synes jeg be-
stemt du skal kontakte formanden 
og høre nærmere om dette spæn-
dende arbejde. Om ikke før, så 
skulle pladsen da gerne besættes 
fra næste årsmøde.
Med tak for et godt samarbejde i 
styrelsen de sidste tre år.

Bente Johansen, 
Øhavskvadrillen, Svendborg
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Årsmødet som koncept er nok ca. som 
forventninger og kedelige fornemmel-
ser – en flok gamle, primært mænd, 
som sidder og taler om gamle dage.
MEN meget af tiden bliver brugt på at 
tale om de opgaver, vi står overfor lige 
nu, som forlængelse af styrelsens visi-
onsarbejde og vi er også en gruppe af 
yngre personer, som arbejder sammen 
med de erfarne om både eksisterende 
og nye aktiviteter. Der bliver talt meget 
om gamle dage, traditioner og ’PLEJER’, 
men også evalueret på de mange tan-
ker og arrangementer, der har været i 
tidens løb, så mængden af erfaring med 
folkedansearrangementer og den viden 
om personerne, der er involveret, er 
helt enorm. Der er også en vilje til at 
handle for de medlemmer, man repræ-
senterer, samt en stor opbakning fra 
såvel styrelsen som regionsstyrelserne.
Dette gør at jeg finder det inspirerende 
og motiverende at deltage i disse arran-
gementer, da jeg får indblik i, hvad der 
har været prøvet før og hvordan situati-
onen ser ud i andre dele af landet. Man 
får fornemmelsen af, at LDF som orga-
nisation kan arrangere alt med folke-
dans. Man kan få støtte til alle mulige 
forskellige projekter, både personlig og 
arbejdsmæssig støtte, samt at der er 

mulighed for at spørge efter den økono-
miske støtte, der ofte er en stor udfor-
dring som arrangør eller idé-person. 
Den store gruppe af erfarne arrangører 
vil meget gerne støtte de gode projekter 
og ofte hjælpe med at revidere de lette-
re mangelfulde projekter, så de kan bli-
ve endnu mere succesfulde end de må-
ske allerede var.
Når man deltager i disse arrangementer 
opdager man, hvor omfattende organi-
sationen LDF er og den store lyst, der er 
til at bevare, bruge og udvikle den dan-
ske folkedans. Deltagelse i denne slags 
arrangementer klargør, hvad man som 
medlem af LDF har muligheder for. Alt-
så at deltage i eksisterende arrange-
menter, hjælpe med at udvikle funge-
rende aktiviteter eller endda være med 
til at udvikle nye koncepter og ideer, så 
der i fremtiden gerne skulle være mu-
lighed for at danse ligeså meget, hvis 
ikke mere, folkedans.
I de seneste år er jeg ofte stødt på 
spørgsmålet:	”Hvad	får	JEG	ud	af	at	be-
tale	kontingent	til	LDF?”.	Udover	de	rent	
økonomiske besparelser man har mu-
lighed for at opnå ved forskellige kurser 
og arrangementer, får man tilsendt Trin 
& Toner 8 gange pr. år. Altså et blad om 
folkedans, af folkedansere og til folke-

dansere, samt DFS medlemmer. Alene 
dette blad er altså god værdi for de nu 
kun 135 kr. det koster at være fuldgyl-
digt medlem af Landsforeningen Dan-
ske Folkedansere pr. år. Udover dette 
blad har man masser af muligheder for 
at skabe mere aktivitet og deltage i el-
ler skabe de aktiviteter, man SELV øn-
sker sig. 
Altså får man for så godt som ingen 
penge i vores moderne samfund en 
masse muligheder man ikke ville have, 
hvis man stod udenfor dette fællesskab, 
som er LDF.
Selvfølgelig står LDF overfor en masse 
udfordringer, men jeg tror på, at den 
stærke organisation, som vi er, kan løse 
disse, så længe vi står sammen og vi 
kan samle flere folkedanseudøvere fra 
det ganske land. For der er mange løse 
foreninger og grupperinger derude i 
dansedanmark, som står alene overfor 
de mange udfordringer, vi møder som 
næsten ukendt motionsform. 

Venligst Morten Lisberg, 
Formand for Folkedanserforeningen 

Odense Kvadrillen, 
medlem af Danseudvalget 

i region SYD, 
medlem af B & U udvalget 

under LDFs Styrelse.

Årsmødet 2013
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Er du interesseret i nogle aktive dage, fyldt med musik, dans og 
sang, krydret med natur, kultur og historie, så prøv noget nyt.
Et helt nyt koncept er ved at se dagens lys. Ideen er at tage de 
bedste fra to eller flere verdener.
Ideen er udviklet i et samarbejde mellem Sjællandske Turistfor-
eninger, 6 campingpladser og en række interesseforeninger. 
Opstarten er støttet af EU-midler.
Vi kalder det Højskole på Campingmaner. De deltagende cam-
pingpladser udvikler og tilbyder en meget bred vifte af kurser, 
så som strikning, fysisk aktivitet, kulturoplevelser og meget me-
re. 
Det vil sige,: En kombination hvor ferieophold, afslapning og 
velvære forenes med samvær og undervisning.
Foreningen	”Folkemusik	på	Fattiggården”,	har	i	samarbejde	med	
Boeslunde Camping i Vestsjælland udviklet et kursusforløb, med 
hovedvægten lagt på folkedans og musik.
Programmet er tilrettelagt i slutningen af august, fra mandag til 
fredag.
Ud over dansen, er der også planlagt både naturoplevelser, be-
søg på en spændende historisk Herreborg, besøg i et socialt 
projekt og ikke mindst et arrangement - den sidste aften med 
Evert Taube-viser, afsluttende med dans til svensk musik.
Så, er du interesseret i nogle aktive dage, fyldt med musik, dans 
og sang, krydret med natur, kultur og historie, så prøv noget 
nyt.
Såfremt man ikke er inkarneret campist med egen campingvogn 
eller telt, betyder det ikke noget, idet Boeslunde Camping råder 
over både enkelt- og dobbeltværelser, ferielejlighed og velud-
styrede campinghytter i forskellige størrelser. 
Se mere på hjemmesiden: www.fattiggården,dk/hojskole 

Med venlig hilsen
Jørgen Næsby Rasmussen

Sommerhøjskole på 
Campingpladsen!

Højskoledag på 
 rødding Højskole 
Region Syddanmarks, Seniorudvalg gjorde det igen, 
for	”Dansere	i	den	modne	alder”	lød	overskriften	
afholdt fredag d. 19 april 2013. 
Formanden for Seniorudvalget Grethe Ladefoged bød 
velkommen til en flok på 107 deltagere heriblandt 
dansere, musik bestående af Agnethe og Bent Stef-
fensen, Poul Erik Andersen, Jørgen Nielsen samt Gre-
the Moesner, samt ikke mindst instruktør Arne Bach. 
Efter morgenkaffen var der dansekursus i den gamle 
festsal, her havde Arne Bach valgt 3 danse der skulle 
”læres”	(”Mellem	æ´	kakkelovn	og	æ´	væg”,	Engelsk	
firtur fra Vendsyssel og Lars Vævers 8 tur). 
Efter frokost var der Legestue en god times tid. 
Da ikke hele dagen skulle gå op i folkedans, var der 
efter kaffen indlagt en sangtime, her indledte medlem 
af Seniorudvalget Kristian Johnsen med at sige tak, 
samt overrække en vingave til tidligere formand for 
Danseudvalget Otto Holck Nielsen og fru Lis, Otto der 
tilbage i 2008 var med til at starte Rødding Højskole 
arrangementerne op. 
Herefter tog Gudrun Johnsen over og ledede sangti-
men med nogle udvalgte sange fra Højskolesangbo-
gen med en kort kommentar om forfatter og baggrund 
for sangen, vore dygtige musikere spillede til. 
Sangtimen var et godt supplement til dagens folke-
dans. 
Efter Sangtime og kaffe fortsatte legestuen. Arne Back 
kunne naturligvis ikke dy sig for at afprøve kursister-
nes færdigheder efter formiddagens kurser, efter til-
bagemelding gik det dog nogenlunde, (vi jyder får jo 
skyld for ikke at overdrive). 

Arrangementet sluttede kl. 17.00, hvor Seniorudvalgs-
formand Grethe Ladefoged takkede spillemænd, leder 
og ikke mindst de flittige dansere for en yderst vellyk-
ket dag. 
Mange med os glæder os til næste års arrangement 
på Rødding Højskole. 

Kristian Møller Pedersen 
Regionsrepræsentant i Seniorudvalget
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Jeg glæder mig – jeg skal til landsstæv-
ne i Hundested, og når jeg synes, at det 
er noget specielt, er årsagen, at det er 
mit 40. landsstævne. 
Mine forældre var ivrige folkedansere, 
og det kom til at præge vores familieliv, 
så i 1958 var jeg med til mit første 
landsstævne i Silkeborg, og jeg kan 
svagt erindre, at vi var på udflugt til 
Himmelbjerget. Dengang overnattede vi 
på hotel, men da jeg et par år senere 
havde fået en lillebror, blev hotelværel-
set skiftet ud med telt i 1961 - spidstelt, 
forstås, syet af min mormor hos Obi 
Teltfabrik i Odense. Familien havde ikke 
bil, så rejsen foregik med syv togskift 
på turen fra Odense til Nykøbing Falster 
medbringende telt, kufferter bl.a. med 
dragter, to småbørn – og en fane! Teltet 
med udstyr var dog sendt i forvejen 
som rejsegods. 
På det tidspunkt var der ikke indrettet 
nødcamping til stævnerne, så vi boede 
på almindelig campingplads i byen, 
hvor stævnet blev afholdt, men til Nor-
disk Stævne i Odense i 1966 var der 
stævnecamping på dyrskuepladsen, og 
fra landsstævnet i Hillerød tre år senere 
blev det almindeligt med nødcamping-
pladser, gerne på boldbanerne omkring 
hallen, som vi kender det i dag.
Over det ganske land var der blevet 
bygget idrætshaller og i takt med, at in-
teressen for folkedansen steg i 1970’er-
ne og dermed også deltagerantallet til 
stævnerne, kunne f.eks. salen på byens 
hotel eller en skoleaula ikke længere 
rumme deltagerne til legestuerne, og 
hallerne blev så stævnecentrum med 
stævnekontor, udstillinger, salgsbod, 
bademuligheder, legestuer osv., og ofte 
med flere haller i brug bl.a. til det me-
get store stævne i Tønder i 1977.
I min barndom varede stævnerne ikke 
så mange dage – nærmest en forlænget 
weekend, og indholdet var opvisninger, 
legestuer, hjemstavnsmøde, gudstjene-
ste, procession gennem byen, ofte til 
stadion, hvor der var fælles opvisning, 

og udflugter om mandagen, og som jeg 
husker det, havde vi stort set drag-
ter på alle tre dage, det passer 
nok ikke helt, men næsten.
Som teenager begyndte 
jeg at deltage i opvisnin-
gerne, og dengang dan-
sede vi blot dansene, 
som de står beskrevet, 
men til stævnet i Ska-
gen 1974 besluttede 
Carl Jensen, Fyns Amt, 
at den fynske opvis-
ning skulle koreogra-
feres - det var ikke set 
før, men det kom for at bli-
ve.
Jeg har haft fornøjelsen at væ-
re med til mange landsstævneop-
visninger både som danser, men ik-
ke mindst i årene som amtsdansein-
struktør, hvor samarbejdet med dansere 
og spillemænd har været en helt unik 
oplevelse, som jeg ikke ville være for-
uden.
Siden trediverne har der i hvert årti 
været afholdt landsstævne på Fyn - i 
nyere tid når årstallet har sluttet på ’8’ 
-og jeg har et par gange haft den fan-
tastiske oplevelse at være med i stæv-
neudvalget med de små og store udfor-
dringer, der er ved at planlægge og af-
vikle et sådan arrangement – en spæn-
dende opgave, der gjorde det 
interessant at være med i foreningsar-
bejde.
I slutningen af 1980’erne havde jeg få-
et et par børn, som også blev lands-
stævnedeltagere fra en tidlig alder, og 
da min datter nåede natdansstadiet, 
var det under ganske anderledes for-
hold, end jeg selv havde oplevet. Nu 

var det blevet programsat med dertilhø-
rende lokale – tyve år tidligere havde 
det blot været, hvor der nu kunne fin-
des plads, og der var nogle velvillige 
spillefolk!
Når jeg har deltaget i så mange år - og-
så til Nordlekstævner samt børne – og 
ungdomsstævner, så i alt bliver det om-
kring 50 stævner - har det selvfølgelig 
først og fremmest været på grund af 
min store interesse for folkedans, spil-
lemandsmusik og dragter, men også 
båret af glæden og fornøjelsen ved at 
mødes med gode folkedanservenner og 
nyde en fælles interesse en uges tid om 
sommeren.
Derfor glæder jeg mig til uge 29 i Hun-
dested – på gensyn

Merete Juel Vilhelm

Fra min scrapbog …

Tillykke fra Fårevejle Folkedanserforening

25. maj fejrede Lizzi og Erhardt Larsen guldbryllup.
Fårevejle Folkedanserforening ønsker jer begge  
hjertelig tillykke med dagen.
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Ungedans på Sjælland har nu været af-
holdt tre gange i løbet af foråret, og der 
har været mange danseglade unge hver 
gang!

De unge
Jeg havde flere gange snakket med 
nogle unge fra Sjælland, om at man 
savner at danse og lære sig mere, men 
at man ikke har tiden til at danse i en 
forening en gang om ugen. Herudover 
er der kun få enkeltstående workshops 
eller stævner, hvor man kan få danset. 
Så der manglede et sted, hvor man 
kunne samles og udvikle sin dans, og 
gerne sammen med andre unge!

Det er forskelligt fra gang til gang, 
hvem der har deltaget. I alt har der væ-
ret 38 forskellige unge med til mindst 
én dansegang, hvilket jo er helt utroligt 

herligt ! Og det bedste er at alle har 
haft mulighed for at blive udfordret – 
både de der ikke har danset så længe, 
men også de der har danset altid!

instruktørerne
Idéen var fra starten af, at der skulle 
være forskellige instruktører fra gang til 
gang, da alle underviser og tager imod 
på forskellig vis. 
Første gang havde vi Henrik Larsen som 
instruktør og Henrik Jansberg som mu-
siker – her var der fokus på overskud i 
dansen, samt hvordan det er muligt at 
variere inden for de faste rammer. 
Anden gang havde vi besøg af Christian 
Thorvaldsen og Jonas Kongsted Frede-
riksen – de arbejdede med rytmik og 
bevidsthed i dansen og vi fik gået en 
masse! De lærte os også Jøsseha-
radspolska fra Värmland i Sverige. 

Tredje gang var jeg selv instruktør sam-
men med Frederik Borup Pustelnik – vi 
har begge deltaget i det nordiske talent-
projekt	”Nordic	Dance	2012”	og	idéen	var	
at dele ud af de erfaringer, vi har fået 
ved at arbejde med koreograferet dans. 
Der blev både arbejdet med koreografi i 
en stor gruppe, hvor vi havde lavet kore-
ografi, men også i mindre grupper, hvor 
danserne selv skulle prøve at lave koreo-
graferet dans til et stykke musik! 

Fortsættelse…
Jeg satser stærkt på at fortsætte efter 
sommerens herligheder, og håber på at 
kunne fortsætte arbejdet med Musikaf-
tenskolen Lirum Larum i Roskilde, samt 
LDF Region Sjælland og LDF Region Ho-
vedstaden, der hidtil har hjulpet os godt 
i gang med projektet.

Af Initiativtager, Rikke Rasmussen

DanseSucces på Sjælland!
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HUnD13
Hej alle danseglade unge!
Så står den på Landsstævne i Hun-
dested til sommer! Vi glæder os 
meget til at hygge med alle I unge 
mennesker i denne uge. Vi vil ger-
ne forsøge at samle flokken af unge 
mere end den er nu, altså ALLE 
skal kende ALLE !
På HUND13 er der mange fede ar-
rangementer, som primært henven-
der sig til UNGE mennesker, så vi 
håber at vi ses til disse arrange-
menter alle sammen. På Facebook 
har vi oprettet en gruppe med sam-
me navn, nemlig HUND13, så join 
denne gruppe, så vi kan holde kon-
takten under landsstævnet også di-
gitalt.
Vi glæder os meget til at danse, 
hygge og feste med jer alle sam-
men.
Glade dansehilsner fra Rikke R. og 

Morten L. fra B&U Udvalget.

TAk, TAk og MAnGe TAk!!! - fik 
vi sagt TAk?!
I påsken tog vi 3 unge mennesker fra 
LDF til Færøerne, til et ungdomsarrange-
ment, under NORDLEK organisationen, 
kaldet NORDRING. På NORDRING er det 
meningen, at hvert land stiller med 6 
personer i alderen 18-25 år fordelt på 
de forskellige hovedorganisationer i lan-
det. I Danmark er det DGI, LDF og DFS, 
vi var dog 3 fra DGI og 3 fra LDF.
Vi var på et spejdercenter på den næst-
største ø, Eysturoy, i den lille bygd, Se-
latrað, hvor der var gode forhold til bå-
de hygge, dans og overnatning. Vi var 
sammen med unge mennesker fra de 
andre lande i NORDLEK-samarbejdet, 
med deltagere fra Sverige, Norge, Fin-
land, Svensk-Finland, Færøerne og 
Danmark. Grønland og Island var også 
inviteret men ikke repræsenteret.
Under opholdet var det tydeligt at mær-
ke, at alle brændte for at danse, spille 
og dele ud af landenes forskellige tradi-
tioner. I løbet af opholdet var der afsat 
tid til at undervise de andre deltagere i 
hvert lands traditionelle danse, og mu-
sikerne lærte hinanden landets traditi-
onelle musik!

I år var Danmark og Norge størst repræ-
senteret med hver 6 deltagere, 3 musike-
re og 3 dansere. Det bevirkede at vi fyld-
te mest til hyggedans, hvor de danske 
musikere ofte tog sig friheden til at spille 
en masse dansk dansemusik, hvilket gav 
os danskere mulighed for at lære de an-
dre deltagere lidt mere end det vi havde 
planlagt til vores undervisningstid.
Udover dansetid, var der afsat tid til at 
snakke om forskellige arrangementer i 
vores lande, påsketraditioner, samt at vi 
selvfølgeligt blev introduceret til den 
Færøske kultur og Færøske mads spe-
cialiteter. Vi var på udflugt til hovedsta-
den Torshavn, så vi så at Færøerne og-
så er et moderne land ikke kun bestå-
ende af afsondrede fjordlandsbyer uden 
så meget kontakt til omverdenen. (På 
Færøerne kategoriserer de jo en by som 
”stor”	så	snart	der	er	over	10	huse	J)
Vi havde en fantastisk tur, blev forkælet 
af de færøske værter med den lækreste 
mad og nød udsigten over fjord, fjelde, 
dale og friske kilder i fulde drag. 
Så igen – MANGE TAK FOR DEN STORE 
OPLEVELSE.

Tak fra Nathasja V. Hansen,  
Rikke Rasmussen og Morten Lisberg M.

NORDRING13
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Vindere  
af børnestævnet  

i Holstebro 
den 6. april 2013: 

Alle navne kan ses på hjemmesiden 
www.folkedans.dk



Trin & Toner ∙ Nummer 5 ∙ Juni 2013 23 

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købes i LDF’s sekretariat. 

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00 
Telefon henvendelse 3314 1958 
(Telefonsvarer uden for åbningstiden) 

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

Udlejning af dragtkuverter
Leje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto 
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes. 
Dragtliste kan fremsendes. 
Grupper modtages efter aftale.

Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 
1364 København K

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og 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

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: lisbeth@folkedragt.dk 
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken  
– www.folkedansbutikken.dk

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

ANNONCER

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227

Foto Rita Stjerne, Samsø



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

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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Sælges billigt:
Hedebodragt (herre)
Med alt fra sko, kofte og høj hat.
Højde ca. 175 cm / str. M

Kontakt Jytte K. Hansen, tlf. 45.81.16.26
morjytte@vip.cybercity.dk

SÆLGeS
Salling-hovedtøj – kun lidt brugt – kr. 500,00.

Tlf. 98 17 25 73
b.baekkel@stofanet.dk
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 
30.06.-
06.07.13

Instruktøruddannelse og Dansekursus Bjerringbro 04/13 kontakt kur-
susleder

16.-18.08.13 Efteruddannelses- og inspirations-kursus Høng 04/13 01.07.
07.-13.09.13 Instruktøruddannelse Dragtsyning Bjerringbro 04/13 01.06.
08.-10.11.13 Instruktøraspirantkursus for alle regioner Børkop 05/13 20.10.

region Hovedstaden
06.06.13 Landsstævnetræning Allerød 05/13
13.06.13 Landsstævnetræning Allerød 05/13
20.06.13 Landsstævnetræning Allerød 05/13

region Sjælland
09.06.13 Landsstævnetræning Ringsted 05/13
15.06.13 Midsommerstævne Køge 05/13
11.08.13 Folkedansens Dag Nyvang 05/13
25.08.13 Folkedans på Frilandsmuseet Maribo 05/13

region Syddanmark
07.-09.06.13 Sommertræf Assens 04/13
21.06.13 Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 03/13 08.06.
08.-10.11.13 Instruktøraspirantkursus.  

Se ovenfor under LDF

region Midtjylland
08.09.13 Instruktørtræf Kellerup 05/13 25.08.

region nordjylland
10.06.13 Landsstævnetræning Godthåb 04/13
18.06.13 Landsstævnetræning Sæby 04/13
26.06.13 Landsstævnetræning Sulsted 04/13
10.-11.08.13 Regionsudflugt Frederiks-havn 04/13 22.07.
Uge 35 Rejse til Litauen Litauen 01/13 Fra 15.03.

Se blad 

Prøv noget nyt!
Foreningen ”Folkemusik på Fattiggården” 
inviterer til spændende Højskoleophold
26. august til 30. august 2013
Aktive dage, fyldt med: Musik, dans og sang 
Krydret med Natur, kultur og historie. 
Det foregår på Boeslunde Camping, i Vestsjælland.

Se meget mere på hjemmesiden:  
www.fattiggården.dk/hojskole

Er man ikke til camping i eget telt eller camping-
vogn, så råder Boeslunde Camping over både væ-
relser og campinghytter i forskellige størrelser.

Jørgen Næsby Rasmussen 
folkemusik@hotmail.dk, tlf. 3020 7349


