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Sekretariatet holder juleferie fra og med tirsdag den 22. 
december og åbner igen mandag den 4. januar.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Anne-Grete og Marianne

Jeg vil herved rette en stor tak til de personer, som på 
nuværende tidspunkt har indbetalt et frivilligt beløb til 
Landsforeningens genudgivelse af sangbogen. Det er 
helt fantastisk – og meget glædeligt.

Der er indbetalt kr. 11.000 i frivillig støtte – desuden 
er der doneret et beløb på kr. 10.000 af Oticon.
Vil du være med til at farve figuren helt grøn - skal du 
blot indbetale dit frivillige beløb på:
Landsforeningens kontor i Nordea: Reg. nr. 2451 – kon-
to nr. 6879 804 718. Mærk venligst beløbet ”sangbog”- 
så vi kan få genoptrykt sangbogen i en fart.
 
Alle bidrag – små som store - er velkomne.
 
Som det fremgår af figuren, skal vi have samlet endnu 
flere penge sammen, inden vi kan få realiseret drøm-
men om genudgivelsen.
Prisen på den nye sangbog bliver kr. 100 pr. stk. 
Det vil være muligt i det nye år, at forudbestille og for-
udbetale foreningspakker.
Savner du nodesamlingen til sangbogen – er der flere 
stk. på lager til en pris af blot kr. 200 plus forsendel-
se.

De bedste ønsker for julen og det nye år.
 

På vegne af Sangbogsudvalget
Anne Kathrine Clausen

Nye SANGBøGeR

FeRIelUkNING på sekretariatet

10.000

21.000

105.000
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kæRe veNNeR
Det er en stor glæde at kunne introducere og anbefale 
en ny festival i New Zealand: The International Traditio-
nal Arts Festival (ITAF NZ Festival) eller Ahi Kaa (= Kee-
pers of the Home Fires).
For mange grupper vil det være en hel speciel lejlighed 
til at danse på et kontinent, hvor gruppen ikke tidligere 
har optrådt. 
Det bliver en festival med stor medieopmærksomhed, og 
der bliver mulighed for at blive kortere eller længere tid 
i landet på den allerbedste årstid. Der bliver mulighed 

I weekenden 5.-6. september mødtes ca. 60 repræsentan-
ter for regionerne, LDF’s og DFS’ styrelser i Maribo til regi-
onskonference og præsentation af Landsstævnet 2010.
Lørdag var afsat til konference, hvor formiddagens emne 
var ”kommunikation”. Deltagerne blev opdelt i grupper, 
som blev sendt i marken – eller rettere sagt ud i området 
omkring Blæsenborgskolen - med hver deres radio, hvor-
efter de via radioen blev dirigeret ad forskellige ruter. For-
målet med denne øvelse var at give oplevelsen af, hvor-
dan manglende kommunikation og ”støj på linjen” kan 
føre til småfrustrationer og flere spørgsmål end svar. Det 
lykkedes dog heldigvis alle at finde tilbage til skolen 
igen.

NyT FRA 

INteRNAtIoNAlt UdvAlG
for at optræde i både Hamilton, Wellington og Christ-
church. Det er vores plan at invitere mange grupper fra 
forskellige lande, og for de mange immigranter i New Zea-
land giver det en god lejlighed til igen at opleve deres 
forfædres kultur.  
Det er vigtigt for arrangørerne at vide om I er interesse-
rede i eventuelt at modtage en invitation, samt at vide 
noget om den enkelte gruppes præferencer. 
Læs mere på: www.itaf.org.nz om festivalen. Udfyld 
Groups/Artists og registrer at I evt. er interesserede.  

Bent E. Hansen

StoRmøde i maribo
Den efterfølgende diskussion handlede også om kommu-
nikation, nemlig organisationerne, regionerne, udvalgene 
og lokalforeningerne imellem. Det er tilsyneladende et 
evigtgyldigt emne, da det også var ”på dagsordenen” ved 
sidste års regionskonference og det også blev ønsket som 
et emne ved næste års konference.
Om eftermiddagen var regionsrepræsentanterne opdelt i 
grupper efter ”fagområde”, hvor de diskuterede emner, der 
var relevante for netop deres område. På www.folkedans.
dk kan man læse et resumé fra hver gruppe. Vælg ”Doku-
menter til download” i menuen til venstre på hjemmesi-
den.
Der var også afsat tid til, at Gitte Nødskov på vegne af en 
arbejdsgruppe kunne præsentere ”Vennekredsen”, som al-
le sikkert har læst om i oktobernr. af Trin & Toner, ligesom 
der var evaluering af konferencen og en snak om, hvad 
regionsrepræsentanterne havde af ønsker til indholdet af 
de kommende konferencer.
Lørdag aften var der gennemgang af de tre fællesdanse til 
landsstævnet i Maribo og efterfølgende legestue, som bød 
på et sjældent syn, nemlig et heftigt overtal af herrer!
Søndagen var helliget præsentationen af Landsstævnet 
2010 i Maribo. Man startede med en rundtur til de forskel-
lige lokaliteter og faciliteter, hvor man skal bo, danse, 
spille og meget mere i løbet af stævneugen. Bagefter blev 
vi præsenteret for det meget spændende program, stæv-
neudvalget har sammensat for dagene på Lolland. Der er 
meget at glæde sig til!
Mange tak til alle jer, der deltog i regionskonferencen og 
stævnepræsentationen - og til Maribo Folkedanserforening, 
som sørgede for forplejningen hele weekenden. ●
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Muleposer med LDF-logo. Pris kr. 50 pr. stk. – ved køb 
af 10 stk. er prisen kun kr. 400
skoposer med LDF-logo. Pris kr. 25 pr. stk. – ved køb 
af 10 stk. er prisen kun kr. 200
skoposer med B&U-logo. Pris kr. 20 pr. stk. – ved køb 
af 10 stk. er prisen kun kr. 150
eller køb 10 stk. T-shirts for kr. 500 – spar op til kr. 
500!! 

Nej, heldigvis er der da søgning på hold 1 af unge men-
nesker, der gerne vil uddanne sig til instruktør i vores 
gamle traditionsrige folkedanse. At disse traditionsrige 
danse også kan bruges på en underholdende og dygtig 
måde, har det frie program til DM vist mange gange, hvor 
de deltagende hold har været ret så kreative i deres sam-
mensætning og opbygning af programmet. Med dette in 
mente kan man jo håbe på, at de kommende nye unge 
instruktører kan tiltrække flere unge, der har lyst til dan-
se, så de vælger folkedansen i stedet for moderne dans.
Anderledes ser det ud, hvis vi vender os mod seniorin-
struktøruddannelsen. Der var faktisk kun to personer, der 
havde meldt sig til uddannelsen på Bjerringbro i år og 
det siger sig selv, at et så lille hold ikke kan lade sig gen-
nemføre af økonomiske grunde. I år lykkedes det dog at 
få det ordnet, så de to kursister kunne blive, og også få 
noget ud af kurset. Men hvis seniorfolkedanseinstruktør–
uddannelsen skal bevares, og ikke sløjfes af skemaet på 
Bjerringbro til næste år, er det meget, meget nødven-
digt, at der er nogen der tilmelder sig uddannelsen. 
I disse tider hvor vi må erkende, at gennemsnitsalderen 
på folkedansere ligger i den forkerte ende af aldersska-
laen, og hvor vi fra Seniorudvalgets side gør en stor ind-
sats, for at få folk fra denne aldersgruppe udenfor folke-
danserkredse til at få den motion, de måske trænger til, 
netop gennem folkedansen, ja så kan vi simpelthen ikke 
undvære seniorfolkedanseinstruktører. Selv om det er at 
foretrække at få tilgang til Dansk Folkedans gennem un-
ge mennesker, er det ikke ensbetydende med, at vi skal 
udelukke tilgang fra seniorer, alle tæller jo med i vores 
medlemsskare.
Da vi fra Seniorudvalgets side synes det er et alvorligt 
problem, at der ikke er tilgang til denne uddannelse, 
blev det derfor emnet, der kom til debat i gruppe 6 på 
Regionskonferencen. Under debatten omkring hvorfor 
ingen meldte sig til uddannelsen, kom det frem, at en 

Smuldrer INStRUktøRUddANNelSeN?
af årsagerne kunne være usikkerheden omkring forstå-
elsen af den nye struktur, hvem der kunne blive opta-
get på uddannelsen og at det måske kunne hjælpe med 
et ekstra økonomisk tilskud. Det mundede til sidst ud 
i, at hvis vi virkelig skulle gøre folk interesseret og få 
dem til at melde sig til kurset, måtte vi forsøge at få 
regionerne til at hjælpe med, således det kunne komme 
ud til samtlige LDF’s foreninger. Det blev vedtaget, at 
LDFs Seniorudvalg på deres næste møde, skulle forsøge 
at udarbejde en let forståelig tekst omkring det at bli-
ve optaget på kurset. Regionerne skulle også opfordres 
til at give et økonomisk tilskud til uddannelsen, her 
blev nævnt fra 1.000 kr. og op til 50% af det beløb, 
kursisten selv skal betale, men selvfølgelig er det op til 
hver enkelt region hvad de vil.
Resultatet af drøftelserne i gruppe 6 blev, inden grup-
pemøderne helt var til ende, forelagt i gruppe 1, hvor 
regionsformænd og regionskasserer jo sidder og opfor-
dringen til at regionerne giver et økonomisk tilskud til 
at få uddannet seniorinstruktører, synes undertegnede 
blev modtaget positivt i hele gruppen, så mit håb er, at 
der stadig vil blive uddannet seniorfolkedanserinstruktø-
rer på Bjerringbro, hvis vi i samarbejde med regionerne 
kan få dette budskab ud i det ganske land.
Jeg vil slutte med en opfordring, til alle, der læser den-
ne artikel: Lad være med at sige ”jamen, det kommer jo 
ikke os ved”. Jo, det gør det, det kommer os alle ved, 
hvis der ikke fortsat er en instruktøruddannelse på Bjer-
ringbro, både til unge og seniorer, ja så dør folkedansen, 
og det er der vel ingen af os, der ønsker. Så sæt en de-
bat i gang i foreningerne og hvis der er nogen der bare 
har den mindste smule interesse for eller ønske om at 
blive seniorinstruktør, så opfordre dem kraftigt til at mel-
de sig til kurset.

Knud Thygesen
Formand for LDFs seniorudvalg

PR-udvalget varsler juletilbud i netbutikken …
Gælder kun for november måned!

 
I hele november måned får du, når du handler i vores 
netbutik, 25 stk. julekort gratis med i din julepakke.
Se de mange smarte T-shirts på www.folkedans.dk – 
vælg Netbutik – vælg Beklædning.
Det er igen muligt at købe en vandkaraffel til julebor-
det (begrænset antal)
Ved bestilling i november måned, lover vi levering in-
den jul …
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BlAd deAdlINe 2010
Januar 07. december 
Februar 12. januar
Marts 09. februar
April 09. marts
Maj 06. april
Juni/juli 11. maj
August 15. juni
September 10. august
Oktober 07. september
November/december 12. oktober

Husk venligst:
·  at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt 

for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet
·	 	at redaktionen i tilfælde af "pladsmangel" i et nr. 

forbeholder sig ret til at udsætte et indlæg til et 
kommende nr. af bladet

·	 	at indlæg bedes fremsendt som word-filer uden spe-
cielle skrifttyper, tekstbokse, clip art eller lignende 
"fiksfakserier" – altså bare ren tekst

·	 	at billeder bedes fremsendt som separate jpg-, tiff- 
eller gif-filer

·	 	at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 ord (inkl. 
mellemrum). Send gerne billeder med

·	 	at al materiale skal sendes til trinogtoner@folke-
dans.dk

·	 	at checke, at du får en bekræftelse fra redaktionen 
på, at din mail er modtaget

tRIN & toNeR 2010
Nedenfor kan du se, hvornår indlæg til Trin & Toner i 2010 senest skal være 
indsendt til redaktionen. 

Torsdag den første oktober ankom ikke mindre end 32.000 
stk. julekalendere til Enrumvej 6A i Odense. Der var rigtig, 
rigtig mange kasser med flotte skrabejulekalendere trykt hos 
Elbo Grafisk A/S i Fredericia. Det meget smukke motiv på 
årets kalender er tegnet af den kun 13-årige Rikke Bertram 
Rasmussen. Layout er blevet til i Frederiks hos Jørn Nød-
skov. Fredag morgen mødte ”pakkeholdet” ind på kontoret 
kl. 9. Pakkeholdet bestod af, Marianne og Anne-Grete (Se-
kretariatets ivrige arbejdsbier), Jørn Erik (gift med Anne-
Grete), Søndersø – Kristian, Rødekro, Anders og Anne Ka-
thrine, Esbjerg. 
Kalenderne var ved ankomsten pakket i kasser og deri i bund-
ter med 50 stk. Alle kalendere er blandede – så det er gan-
ske umuligt at se, hvor præmierne gemmer sig. På Sekreta-
riatet pakkes alle kalendere i poser – så de ikke får vand-
skade under rejsen frem til foreningerne. 
I printer-/arkivrummet pakkes kalenderne nu i plastposer 
med 60 stk. eller 50 stk. – med 40 eller 30 stk. – måske med 
10 eller 20 stk. – disse poser pakkes igen i et andet lokale 
sammen til mindre kuverter med 50 stk. eller mere op til 
store kasser med 1200 stk. Vi lærer hurtigt, at der kun kan 
være 150 stk. i en ”boble” kuvert; det er umuligt at presse 
flere deri uden at kalender-poserne masser boblerne i ku-
verten – ved bestillinger på over 150 stk. skal forsendelsen 
i indkøbte ”postkasser” – og tapes på langs og på tværs; 

JUlekAleNdeReN  2009 
kalenderne skulle jo helst forblive i kassen helt frem til må-
let! For at være sikker på, at antallet af kalendere stemmer 
overens med levering og udlevering, vejes samtlige kalen-
dere – og én skrabejulekalender vejer altså hele 19 gram! 
Selvom pakning giver sved på panden, ømme fødder eller 
stiv nakke er det en rigtig hyggelig dag, hvor der også er 
tid til en snak om folkedans, bridge, olympiade i Rio (of-
fentliggjort samme dag – så det er da en ganske særlig dag!)
og mange andre sjove ting... 
Klokken 16.30 var pakkeriet slut – ca. 28.000 stk. var put-
tet i kuverter eller kasser – og kl. 17 var de sidste pakker 
indleveret på posthuset i Odense! Der var dog enkelte pak-
ker og kuverter som senere på aftenen eller dagen efter blev 
bragt lige ud til foreningens dør. Husk at, i 2009 må skra-
bejulekalenderen kun sælges i perioden 5. oktober til 5. 
december. Du kan se oplysningen på kalenderens bagside. 
Har du vundet én af de mange flotte præmier skal du sende 
din vinderkalender til Sekretariatet senest den 15. januar 
2010. Præmierne udleveres i perioden 15. til 31. januar 
2010. Vi håber, din forening får solgt alle tilsendte kalen-
dere – og gerne lidt flere. Du kan bestille flere skrabeju-
lekalendere på sekretariatet, men du skal være hurtig, 
der er ikke mange tilbage...
Rigtig glædelig jul – og godt nytår!

Anne Kathrine Clausen, PR-udvalget

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige man-
ge tak for de mange gode indlæg, I har sendt i det for-
løbne år – jeg glæder mig til en fyldt mailboks igen i 
2010!

Lone Schmidt
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Isleik er et dansestævne under NORDLEK med mange 
gode traditioner, hvor deltagerne både har mulighed for 
at danse og for at opleve Islands fantastiske natur. For 
at gøre opholdet ekstra spændende er der mulighed for 
en meget spændende udflugt til Nordvestlandet forud 
for selve stævnet. Det er første gang, at Isleik laver en 
tur til dette område, hvor Isafjödur er en af hovedby-
erne i området. Turen er i første omgang planlagt til at 
foregå mellem den 6. og 9. juli.

Programmet for Isleik, som ikke er klart endnu, vil in-
deholde traditionelle programpunkter såsom åbnings-
højtidelighed, fælles nordisk aften, fælles nordisk dans, 
en del opvisninger, optog gennem byen, sangaften og 
gudstjeneste. Desuden vil der ”næsten” hver dag være 
mulighed for at komme på udflugt (f.eks.: Den gyldne 
trekant med Gejser, Guldfoss og Tingvalla m.m., Vest-
manna øerne, ture til de forskellige Jökull, hvor man 
kan køre hundeslæde eller snescooter eller en tur til 
den Blå Lagune) Deltagerne skal selvfølgelig tage sig 
god tid til at besøge og bade i de varme kilder.  
Isleik er baseret på skoleophold, hvor der er mulighed 
for fuld forplejning.

Prisen for stævnet er endnu ikke oplyst.

Isleik er en del af det nordiske samarbejde under Nord-
lek. Isleik er et Vestnordisk arrangement, hvor sang til 
dans er et naturligt element i opvisningerne og i dan-
sen om aftenen. Det er vigtigt at påpege, at dragt er 
en naturlig del af stævnet og bæres af mere end 95 % 
af deltagerne under de officielle arrangementer. Det be-
tyder, at danske deltagere ofte bliver overraskede over, 
at de er de eneste der ikke har dragt med til Isleik, og-
så selvom de ikke danser til opvisning m.m. Som sagt 
er dragten en naturlig del af stævnet.

det med Småt
De danske organisationer har tidligere ved både Isleik 
og Havleik, hvor der har været begrænsning i deltager-
antallet, oplevet at flere grupper har tilmeldt sig for 
senere hen at framelde sig turen. Dette har desværre 
betydet, at vi har afvist andre, som gerne ville med. De 
danske organisationer har derfor besluttet, at det ko-
ster 200 kr. at tilmelde sig turen. Beløbet vil dække de 

NoRdlek oG ISlANd kAldeR
Isleik 2010

Den 9.–16. juli med en start-udflugt fra den 6. til 9. juli.

udgifter, der er i forbindelse med planlægning og orga-
nisering af turen. Beløbet dækker udgifter til træning, 
administration, gaver samt omkostninger for rejseleder, 
instruktør og spillemand. Disse penge betales ved til-
melding og betales ikke tilbage.
Tilmelding foregår enten til DGI i Vingsted eller LDF’s 
sekretariat i Odense. (Navn, adresse, forening, tlf., mail 
samt 200 kr. Desuden skal du oplyse om du deltager 
som danser eller spillemand)
Efter tilmelding vil man fortløbende få tilsendt oplys-
ninger om tur, træning m.m.
Velkommen til Isleik.

Klaus Bolø (Rejseleder)

    Nytårstræf/legestue

afholdes af
Haslev Folkedanserforening
Lørdag den 16. januar 2010 
kl. 19.30 – 23.30 på
Lysholm Skole, Lysholm 
Skolevej, 4690 Haslev
Danseleder: Poul Erik Rasmussen
Musikken leveres af: Lars Ole Nielsen og Bengt Ask-
gaard
Entre: Kr. 60,00 inkl. kaffe og kage
Drikkevarer kan købes
Kom og vær med til en hyggelig aften

Haslev Folkedanserforening 
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I forbindelse med registreringen af sjalerne til brug for 
efteruddannelseskurset i 2005 blev indsamlingen regi-
streret på udarbejdede skemaer. Alle skemaer med fotos 
– hvor det var muligt at skaffe det – blev afleveret til 
den der koordinerede indsamlingen i området. 
Herefter blev skemaet kopieret og fotoene scannet. 
Oplysningerne samt foto blev tastet ind i en database, 
så vi senere kunne sammenligne og uddrage de oplys-
ninger vi skulle bruge til efteruddannelseskurset. 

HvAd vAR det Så vI GeRNe vIlle vIde?
Vi vil gerne vide: hvilke farver sjalerne har, hvilke ma-
terialer er brugt - både til at brodere på og til at bro-
dere med, hvordan ser broderierne ud, hvordan er bro-
derierne udført, hvordan er frynserne fremstillet, hvor 
store sjalerne er og er der forskelle fra egn til egn?
For at få svar på disse spørgsmål blev skemaet til ind-
beretning udformet så svarene kunne 
sammenlignes. Der var dog også afsat plads til egne 
notater og der blev udformet målefaste skitser.  
Nogle af overraskelserne kom i form af at sjaler, der 
havde været vist på Danmarks Folkelige Broderiers ud-
stillinger i 1960’erne og som nu var kommet på muse-
um. I flere tilfælde sidder kvitteringen fra udstillingen 
stadig på genstanden. 
Det viste foto er et eksempel på dette. 

PRoJekt: SJAleR
 
oG HvAd FIk vI Så At vIde…
Registreringerne er udført af 35 personer fra hele lan-
det, som alle har gennemgået Landsforeningens dragt-
syningskursus. 46 museer og 4 andre (hhv. private og 
andre institutioner) er besøgt.
På nuværende tidspunkt er 163 sjaler registreret  i en 
database – men der er indsamlet oplysninger om ca. 
500.

På grund af den stor mængde indsamlet materiale blev 
der i første omgang lagt vægt på de uldne broderede 
sjaler samt de uldne uden broderi.
I det materiale der blev brugt som baggrund for under-
visningen på Landsforeningen Danske Folkedanseres  ef-
teruddannelseskursus for dragtsyningsundervisere i fe-
bruar 2005 indgik der i alt 122 sjaler alle registreret i 
de 5 første typer (1-1.1 – 1-1.5) i dag er der 127 i den-
ne gruppe.

SJAleRNe eR Blevet delt oP I 21 FoRSkellI-
Ge tyPeR
Der er: 21 lærredsvævede heraf er 5 sorte, 4 blomme-
farvede, 2 brune og 2 grønne.
90 kipervævede heraf er 40 sorte, 11 brune, 10 mørke-
brune, 4 mørkegrønne, 4 mørkviolet og 4 mørkeblå. 
De resterende 16 sjaler er enten andre vævninger eller 
ikke oplyste/ ikke kendt vævetype, heraf er 6 sorte og 
4 brune.

FRyNSeRNe eR oPdelt eFteR UdFøRelSe:
Trukket gennem løkke (slyngestik) - snoet frynse m knu-
de - sammenhængende snoet frynse - knyttet med 1, 
2, 3, 4 eller flere knuderækker - bødet med tilsat fryn-
se - anden knyttet – hæklede - bånd med frynser – til-
sat - knude i stofkant - snoet m knude for enden - ud-
frynset af stoffets tråde – knyttet - andet af stoffets 
tråde - anden frynse - ingen frynser - andet af stoffets 
tråde, snoet - ingen frynse - flere typer ikke specifice-
ret. 
Når vi ser på hvilke frynsetyper der er anvendt på de 
forskellige sjalstyper er det tydeligt, at frynsetype ”truk-
ket gennem løkke (m slyngestik)” er meget brugt. Et 
andet interessant emne er hvilke broderisting der er an-
vendt.

uld med broderi af uld. Der er i alt. 98 stk. 
Fladsyning med ”spare” teknik (Amager-syning) 55 stk. 
Fladsyning ens på ret og vrang 13 stk. Korssting hele 3 
stk. Korssting halve 7 stk. Andet 8 stk. Ikke oplyst 12 
stk.

Sjalet blev efter DFB’s udstilling kopieret og udgivet fra 
Højskolernes Håndarbejde også kaldet HH - i Kertemin-
de. 
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uld med broderi af uld og silke. Der er i alt 9 stk.
Fladsyning med ”spare” teknik 7 stk. Korssting hele 2 
stk.

uld med broderi af silke. Der er i alt 11 stk.
Fladsyning med ”spare” teknik 2 stk. Fladsyning ens på 
ret og vrang 4 stk. Andet 4 stk. Ikke oplyst 1 stk.

uld med broderi af andet. Der er i alt 8 stk.
Fladsyning ens på ret og vrang 1 stk. Andet 3 stk. Ikke 
oplyst 4 stk.

Efteruddannelseskursus i dragtsyningsteknikker afhol-
des i perioden 25.-28.02.2010 på Brenderup højskole 
på Nordvestfyn.
Emnet for årets kursus vil være tamburering og chenil-
lesyning og Landsforeningen Danske Folkedansere har 
været så heldige, at Berthe Bramsen, som er uddannet 
i Paris og netop har tamburering som speciale, har ind-
vilget i at undervise.
Tamburering er kendt for sine jævne kædesting og for 
sin tekniske effektivitet.
Teknikken, der kom til Europa fra Kina i 1700 tallet, by-
der på mange udtryksmuligheder. I de nordiske folke-
dragter ser vi tambureringen udført hvidt på hvidt på 
tørklæder og forklæder.
Kurset vil give en grundig indføring i at opspænde stof-
fer og bruge tambureringsnålen.
Teknikken opøves på udleveret prøvestykker med tradi-
tionsrige motiver fra folkedragterne. Tamburering byder 
på andre teknikker som Haute Couturens fra de store 
modehuse i England og Frankrig benytter sig af, herun-
der perle– og pailletbroderi, som vil blive demonstreret 
i løbet af kurset.
Som ekstragevinst vil der blive mulighed for at opstar-
te et stykke chenillebroderi til en huenakke. Til forskel 
fra tambureringen er teknikken hurtig at opøve. Moti-
ver hentes fra gamle huenakker, som bliver overført til 
velegnet stof.
Kurset er beregnet for kursister, som har afsluttet Lands-
foreningens uddannelse i dragtsyningsteknikker, men 
elever, der har afsluttet 1. års undervisning på grund-
kurset vil kunne optages, såfremt der er plads.
Optagelse finder sted efter først til mølleprincippet.

kursussted: Brenderup højskole, Stationsvej 54, 5464 
Brenderup

uld med broderi og tryk. Der er i alt 1 stk.
Fladsyning ens på ret og vrang 1 stk.

sjaler uden pynt. Her er der 18 stk.
5 stk. brune/brunrøde. 4 stk. melerede. 1 stk. mørke-
grøn. 1 stk. rød. 7 stk. sorte. Alle har frynser. 

Næste afsnit om sjaler vil vise de forskellige broderi-
teknikker.

Sjalsstyregruppen, Lisbeth Green

Invitation til efteruddannelse i dragtsyningsteknikker
lær at tamburere på den ”proffe” måde!!!

kursusleder: Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 
Ishøj, Telefon: 4373 1099 mobil 2763 1929, e-mail: sol-
ling@ishoejby.dk
underviser: Berthe Bramsen: Selskabet for kirkelig 
kunst
Ankomst: torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00
Afrejse: søndag den 28. februar 2010 kl. 15.30
Indkvartering: Fortrinsvis på dobbeltværelser.
Sengelinned og håndklæder skal medbringes.

kursuspris: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  3.436
lDF tilskud: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  1.636
Din lDF pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  1.800
Der vil derudover være en udgift (ca. 200 kr.) til tam-
bureringsnål
Tilmelding: Senest den 1.12.09 til undertegnede helst 
pr e-mail eller brev.
optagelse: Der kommer besked midt i december om op-
tagelse. Samtidig fremsendes indbetalingskort til beta-
ling af kursusgebyret.
Afbud: Ved afbud op til 14 dage 
før kurset betales et gebyr på 
10% af kursusprisen.
Ved afbud indenfor 14 dage 
før kurset betales et ge-
byr på 50% af kursuspri-
sen. Ved pludselig op-
stået sygdom betales 
dog kun et gebyr på 
25% af kursusprisen 
mod forevisning af 
selvbetalt lægeerklæ-
ring.

Mange hilsner
Inge Sølling     
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HIStoRIeN
Åbningen af Frilandsmuseet i Lyngby i 1901 og Den 
Gamle By i Århus i 1909 satte tanker i gang på Lolland, 
bl.a. hos amtsforvalter Axel Holck, formand for Lolland-
Falsters Stiftsmuseum. Han var i kraft af sin stilling 
godt kendt med området, og han havde blik for de vær-
dier, der var ved at forsvinde efterhånden som huse og 
gårde skulle moderniseres.
I 1916 nedbrændte driftsbygningerne til gården Gl. 
Skovnæs, og ejeren, Sukkerfabrikken, havde besluttet 
at genopføre bygningerne et stykke længere mod vest. 
Der lå altså en brandtomt på det mest pragtfulde sted 
ved Maribo Søndersø, og så fødtes en tanke hos Axel 
Holck. Den 13. december 1923 kl. 11 mødtes han med 
Victor Kolbye, ingeniør og bestyrer på Maribo Sukker-
fabrik. Nu fortalte Holck om sin gamle drøm om et fri-
landsmuseum på Lolland-Falster. Han viste og pegede, 
argumenterede – og vandt gehør. Det lykkedes bestyrer 
Kolbye at opnå tilladelse fra ledelsen i København til 
at overdrage et areal på 4000 m2, foreløbig i et tiårigt, 
gratis lejemål. En strimmel på 6 meters bredde ned mod 
søen blev undtaget, men museets ønske om en mulig 
fremtidig udvidelse blev imødekommet. På forhånd hav-
de Holck sikret sig bestyrelsens opbakning, og han hav-

FRIlANdSmUSeet 
I MARIBO

de orienteret byrådet og sikret sig, at bankerne var vil-
lige til at træde hjælpende til.
Nu fik Holck travlt med at forhandle om overtagelse af 
de første bygninger: Skovriderhuset fra Vantore, kapel-
lanboligen fra Landet, stubmøllen fra Fejø, maltmøllen 
fra Vester Ulslev, Ane Huggemands Hus fra Halsted, Lok-
huset fra Ørbygård og landsbysmedjen fra Majbølle. Der-
næst skulle der træffes aftaler om nedtagning, flytning 
og genopførelse med arkitekt, vognmænd, tømrerme-
stre, murermestre og tækkemænd. Enkeltdelene skulle 
nummereres, der skulle gøres bygningshistoriske iagt-
tagelser, og alt skulle gøres så forsigtigt, at intet gik i 
stykker, og intet forsvandt undervejs. En enkelt gang 
gik det dog galt. Da møllen skulle sejles fra Fejø, faldt 
en af de tunge kværnsten overbord.
Alt blev klaret forbavsende hurtigt, grunden blev ind-
hegnet, og i marts 1924 ankom det første læs med byg-
ningsdele. Sideløbende med opbygningen skulle arealet 
beplantes. Med udgangspunkt i øens gamle bondehaver 
blev der lavet buksbomindrammede bede med brogede 
blomster og de grøntsager, der var almindeligt brugt.. 
Knuthenborg leverede buksbom og Frejlev Frugtplanta-
ge frugttræer af gamle lollandske sorter.

NUtIdeN oG FRemtIdeN
For at kunne fortælle lidt om ovenstående havde jeg 
fået en aftale med museumsforvalter Leif Salle Nielsen, 
og vi holdt en lille ”rundbordskonference” ved foden af 
stubmøllen en dag med rigtig flot vejr. Salle er en me-
get engageret og ivrig fortæller, det er helt tydeligt, at 
han ”brænder” for museet.
Han fortalte, at den vigtigste opgave på Frilandsmuse-
et  i dag er at vedligeholde de gamle huse og at holde 
områderne omkring husene. Ved selvsyn kunne jeg se, 
at der så velholdt og ryddeligt ud alle vegne, der er 
værktøj og materialer, der viser, at der også arbejdes 
med vedligeholdelsen. Besøgstallet viser, at publikum 
sætter pris på dette, i 2008 ca. 21.000 gæster.
Men derudover har Salle nogle ”kæpheste”, der optager 
ham meget: Dampmaskiner og damptræf, afholdelse af 
fødevaremesser og håndværkerdage, andre arrangemen-
ter som tatoos og folkedanserstævner – Maribo 2010, 
samt samarbejdet med venneforeningen.
Lidt om damp: Lokomobilet fra Knuthenborg fik museet 
i 1988 og fik det køreklar i 2005. Lokomobilets venner 
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skaffede pengene, Museumsbanen gav ekspertise og 
praktisk hjælp og mange ”venner” gav en hånd med. 
Den blev ”genindviet” ved julearrangementet på torvet 
i 2005 af grevinde Charlotte Knuth. Siden er den de-
monstreret mange gange og bliver lånt ud til damptræf 
over hele landet. 2007 overtog man dampsaven fra Ny-
sted Savværk, men pga. brandfare kører den her med 
trykluft. Pløjemobilen fra Højbygård, der er den eneste 
af sin art i verden, venter på at få sin ”omgang”.
Alt dette, og mere til, f.eks. den gamle brandsprøjte, 
vil museet vise frem og demonstrere for os når vi besø-
ger stedet i forbindelse med ”Maribo 2010”

Ib Müller Larsen

Læs mere på hjemmesiden www.maribo2010.dk
Hvor du også får opskriften på Vera’s lollandske gærklej-
ner – mums til den snarlige juletid!

Hvis man ikke har prøvet at være med i et stævneud-
valg, så tror jeg ikke, man helt har fornemmelsen af, 
hvor mange interesser der skal tilgodeses, når man plan-
lægger:
Nogen har fået større campingvogne, nogen kan ikke 
bo i klasseværelse med snorkere, nogen er elitedanse-
re, andre vil bare ha’ det sjovt med hinanden, alt skal 
være som det plejer, men samtidig skal der være forny-
else og masser af program for børn og unge, for voksne 
og for meget voksne.
Vi prøver i stævneudvalget at lytte, vi har svedt over 
programmet, som bliver mere og mere indviklet, og - 
oh mirakel!! - faktisk tror i hvert fald undertegnede på, 
at det er ved at lykkes at lave noget, der nærmest er et 
columbusæg:
Vi får lavet et stævne, hvor ingen er glemt, hvor alle 
får en på opleveren. Hvis nogen tager hjem fra Maribo 
den 31. juli 2010 og påstår, at de har kedet sig, så vil 
jeg påstå, at det er deres egen skyld. 
Der bliver en række spændende arrangementer med of-
fentlig adgang, og vi håber, at Maribo by i hele stæv-
neugen vil være præget af munter dans og spillemands-
musik.
Vi har efterhånden fået stablet et tilbud på benene til 
børn og unge, der skulle tilgodese alle aldersgrupper, 
dansere, spillemænd, øvede såvel som uøvede. Der bli-
ver danse- og musikworkshops, udflugter i båd og på 
cykel, bålaften, en spændende familiedag på frilands-

lANdSStævNet I mARIBo
Et stævne for hele folkedanserfamilien – fra 0-100.

museet, familielegestuer, natdans osv. osv. Og for dem, 
som dåbsattesten forhindrer i at kalde sig B&U, er der 
selvfølgelig workshops, legestuer, udflugter osv. osv. 
Lige som der plejer at være!
Måske bliver problemet, at man bliver nødt til at vælge 
noget fra????

Lars Boye Petersen 
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Som årets instruktør lykkedes det at få Michael Sommer 
til at lede det musikalske slag med Spillemandsmessen. 
Michael er kendt i rigtig mange spillemandssammen-
hænge, hvor grupper som ”Jysk på Næsen”, ”Rasmus” 
osv. har nydt godt af hans store talent som musiker, 
komponist og som balspillemand. Michael har sammen 
med sin gode spilleven Ivan Damgaard som bekendt 
komponeret ”Den danske Spillemandsmesse” – lidt ef-
ter samme model, som der findes rock-messer, Jazz-
messer etc. Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt 
dansk folkemusik, og er den første af sin art på dansk. 
Musikken tager udgangspunkt i dansk traditionel dan-
semusik og blev uropført ved Danske Kirkedage i Ros-
kilde i 2004. Liturgien er den oprindelige katolske og 
teksten er skrevet af Holger Lissner. 
Fredag aften mødte 25 forventningsfulde spillemænd 
k/m til den første øvetime sammen med Michael Som-
mer – (vi var faktisk 27 kursister plus instruktør og kur-
susleder, men fik to afbud i sidste øjeblik). Helt utra-
ditionelt havde der jo været mulighed for at gennemgå 
noderne hjemme inden kurset, da de er frit tilgænge-
lige via Internettet (www.spillemandsmessen.dk).
Vi arbejdede fra starten på at lave en fuldstændig op-
sætning af messen om søndagen, da det – efter nogle 
ufrugtbare forsøg fra kursuslederens side – var lykkedes 
Michael Sommer gennem sit netværk at komme i tæt 
dialog med organisten Lea Daescu i Tersløse Kirke, der 
ligger ca. 10 km. fra Høng. Lea havde inden weekenden 
indøvet korsatserne med sit ungdomskor i kirken samt 
selv indstuderet satserne for solo sopran – samt et par 
satser med præsten Frederik Berggren Smidt.
Michael meldte fra første sekund ud, at ”nu skal kurset 

SPIllemANdSmeSSeN
blev en kæmpesucces i Høng!

Temakursus på Høng Landbrugsskole 21.- 23. august 2009
”Den danske Spillemandsmesse” - din nye udfordring til hjemmebanen?

IKKE sigte direkte på en opførelse søndag” – det vil gi-
ve en alt for anstrengende arbejdsform for alle. Kursi-
sterne kunne derefter opleve Michaels eminente og pæ-
dagogiske planlægning, der sikkert udviklede musikken 
i den rigtige retning uden det nævnte pres på den en-
kelte kursist. Hele målet med kurset var jo at skabe gro-
bund for og forståelse af værket, så vi kan få flere grup-
per i gang med at indstudere og opføre messen – og 
måske andre lignende ting bygget på vores gamle mu-
sik.
I øvrigt bemærkede Michael, at han ikke selv tidligere 
havde trænet/opført messen med andre end Jysk på 
Næsen, som på daværende tidspunkt har spillet tæt ved 
50 opførelser! Som god ”indpisker” førte Michael os 
gennem fredag aften og hele lørdagen og satserne tog 
langsomt form af god musik med et godt drive og Mi-
chael sørgede for at indbygge ”dansespillet”, som er 
helt grundlæggende i værket. Vi fik som sædvanligt tid 
til at spille til dans begge aftener, da kurset jo afhol-
des sammen med LDF’s inspirationskursus, ligesom vi 
havde fælles ”rytmik” hver morgen.
Søndag morgen: Op og ud af fjerene, bad og morgen-
mad, forlade værelset og skolen og køre til Tersløse Kir-
ke, hvor orkester og kor var klar til fælles prøve kl. 9.45. 
Opstilling i kirken af 27 spillemænd og 25 korsangere, 
hvor der skal være plads til vejrtrækning og violin- og 
basbuer, harmonikabælge osv. var en udfordring. Den 
blev dog løst af Lea og Michael på rekordtid – og vi var 
lidt heldige med, at kirken er ”vendt” for en del år si-
den, så alteret er et rundt bord placeret midt i ”korset”, 
da kirken er en korskirke med sideskib. Det fungerede 
til alles tilfredshed – også menighedens, som jo gerne 
skulle have en god musikalsk såvel som liturgisk ople-
velse. Prøven blev afbrudt af en tiltrængt kaffepause, 
der ligesom frokosten i høj kvalitet blev serveret af den 
lokale menighed – tak for det.
Vi havde selvfølgelig inviteret alle dansekursister fra 
LDF-kurset, ligesom der var gjort en del PR-arbejde af 
kirken og af kursuslederen. Det betød bl.a. at vi havde 
et telefoninterview lørdag morgen med Michael Som-
mer direkte i DR-Næstved, som er DR-lokalradioen for 
hele Region Sjælland. Den faste menighed bakkede og-
så godt op om arrangementet, så vi kunne kl. 14.00 
starte opførelsen af Den Danske Spillemandsmesse med 
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Efterår og vinter står nu for døren. Danseforeningerne 
er vågnet af sommerdvalen, spillemændene har fundet 
noder og instrumenter frem, og der danses og spilles i 
forsamlingshuse, på skoler og i andre velegnede danse-
lokaler. 
2010 er lige om hjørnet og dermed er det blevet tid for 
at forny dit medlemskab af Danske Folkedanseres Spil-
lemandskreds. På generalforsamlingen i 2009 blev kon-
tingentet for 2010 vedtaget til at være:

kontingenter 2010:
Alm. Medlemskab ..................................... 400,- kr.
Ungdomsmedlemskab til og med 25 år ......... 150,- kr.
Børn og unge til og med 18 år .....................50,- kr.
Gruppemedlemskab ................................... 200,- kr.
Passivt medlemskab ....................................75,- kr.

Gruppemedlemskabet fungerer med, at det er gruppens 
kontaktperson, der modtager Trin & Toner, girokort og 
al øvrig korrespondance. Kontaktpersonen betaler fuldt 
voksenmedlemskab, mens de øvrige medlemmer af grup-
pen betaler 200,- kr. for voksne, 150,- kr. for unge til 
og med 25 år og 50,- kr. for børn/unge til og med 18 
år. Alle medlemmer i gruppen har de samme rettighe-
der som Spillemandskredsens øvrige aktive medlemmer 
med hensyn til stemmeret, kurser, landsstævner, opta-
gelse i medlemsfortegnelsen samt årsudgivelsen. Kon-
taktpersonen laver en samlet indbetaling på hele grup-
pen og sender gruppens medlemsliste til Spillemands-
kredsens kasserer. Passivt medlemskab tegner man, hvis 
man vil vise, at man støtter Spillemandskredsens arbej-
de, men ikke ønsker at få de fordele, der følger det al-
mindelige medlemskab.

koNtINGeNt 2010
For at undgå alt for mange fejl og mangler i medlems-
fortegnelsen, vil vi opfordre dig til at overholde beta-
lingsfristen, som er sat til den 18. december. 
Har du skiftet E-mail adresse, postadresse, telefonnum-
mer, efternavn el.lign., eller vil du gerne indmeldes som 
nyt medlem, kontakt da vores kasserer:
Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst
tlf. 98 15 86 97, e-mail:bkiilerich@stofanet.dk
eller tilmeld dig online på vores hjemmeside www.spil-
lemandskredsen.dk. 
Her kan du desuden se hvad Spillemandskredsens for-
lag har at byde på af salgsmaterialer. Det kan være, at 
årets julegaveide gemmer sig her. 
Sæt X i kalenderen d. 5.-7. marts 2010, da er der spil-
lemandstræf og generalforsamling i Danske Folkedan-
seres Spillemandskreds. Vi skal være på Vestervang sko-
le i Viborg, hvor to lokale danseforeninger vil sørge godt 
for os sammen med De Viborg Spillefolk. Astrid Pørtner 
Nielsen indvier os i Rewentlow universet fredag aften 
og lørdagens kursus er lagt i hænderne på Bent Melvej 
Nielsen, som vil give os et indblik i Viborg egnens sto-
re spillemand, Peder Pøls noder og spændende historie. 
Læs mere om dette i næste nummer af Trin & Toner samt 
i kursus- og aktivitetsfolderen, som du modtager sam-
men med girokortet.
Fra styrelsens side vil vi benytte lejligheden til at sige 
tak for det år, der er gået i Spillemandskredsen. Det har 
været et godt og spændende år. Vi ser frem til, at vi ses 
igen i 2010.
spillemandskredsen ønsker alle vore medlemmer og 
læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

DFS styrelsen 

en fyldt Tersløse Kirke og med store forventninger. Op-
førelsen gik som ventet helt fantastisk og det store or-
kester leverede ”varen” på bedste vis og med spille-
mandsmusik af bedste skuffe. Selvfølgelig vil der være 
små passager, som ikke er helt korrekte med et så kort 
træningsforløb som tilfældet var, men Michaels ”200 
%-lyd” fra violinen bragte os alle sikkert igennem de få 
ekstra svære steder. Og det samlede billede viste klart, 
at målet med kurset er opfyldt. Alle har en chance for 
– og mange udtrykte deres lyst til - at iscenesætte og 
opføre Den Danske Spillemandsmesse hjemme sammen 
med andre lokale grupper og spillefolk. 
Det er nødvendigt at give korsiden et par ord med på 
vejen til Lea, som leder af ungdomskoret. Lea – den lo-

kale organist, som ”tilfældigvis” er konservatorieuddan-
net sopran – leverede derudover en solopræstation, som 
vi alle er dybt imponeret over. Kombinationen af Mi-
chael og Lea løftede årets Høngkursus til et niveau no-
get højere end forventet – tak til jer begge. Og en spe-
ciel tak til Michael Sommer, som førte os alle ind i ”mes-
sens univers” og sikrede at kurset og opførelsen blev 
en kæmpe succes.

Kursusleder Michael S. Petersen, Ramsø

PS: Man kan se et par optagelser fra messen på YouTube, 
hvis man søger på ”spillemandsmessen” eller går ind på 
følgende adresse: http://www.youtube.com/results?search_
query=spillemandsmessen&search_type=&aq=f
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Spi l lemandskredsen

Ved forskellige lejligheder har der været forespurgt, hvad 
Nodeforlaget ApS egentlig var for noget, og hvem der 
ejede dette selskab.
Der skal derfor nedenfor gives en kort beskrivelse af 
sammenhængen og den historiske udvikling.
Som bekendt er Danske Folkedanseres Spillemandskreds 
etableret under 2. verdenskrig, og udgivelse af noder 
så sit første markante udtryk igennem udgivelse af ”358” 
bind 1 i 1963.
Samtidig med udgivelsen, og som den finansielle basis, 
blev der etableret den stadig fungerende Nodefond.
Nodefonden er en selvstændig fond, som har samme 
bestyrelse som Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds.
Den på den årlige generalforsamling valgte bestyrelse 
indtræder således både som bestyrelse for Spillemands-
kredsen og for Nodefonden. 
Som årene er gået og udgivelse af noder har antaget 
større format, blev det i 1978 besluttet at udskille den 
kommercielle udnyttelse af nodeudgivelser i et selv-
stændigt anpartsselskab.
Nodefonden etablerede således i 1978 Spillemandskred-
sens Forlag ApS. 
Opdelingen af virksomheden i en ejende fond og et 
driftsselskab er en fremgangsmåde, der også ses i an-
dre sammenhænge og må udover den enklere skatte-
mæssige behandling også ses i sammenhæng med, at 
dette giver en klarere opdeling imellem på den ene si-
de den kommercielle udnyttelse bestående af udgivel-
se, lagerføring og distribution, hvilket sker igennem 
driftsselskabet (NodeforlagetAps) og den ejende 
institution(Nodefonden) med større mulighed for i fon-
den at tilgodese formål, der ikke umiddelbart behøver 
at have sammenhæng med den daglige drift.
Til illustration af fondens udvikling er i nedenstående 
tabel for samtlige regnskabsår siden anpartsselskabets 
etablering og til regnskabsafslutningen 30. juni 1987 
vist det årlige salg og selskabets aktiver.

NotAt!
Hvad er nodeforlaget ApS?

Om udviklingen i salget knyttes den kommentar, at i 
1984 så vi udgivelsen af ”358” bind 2, hvor nyhedsin-
teressen over to år resulterede i en fordobling af den 
årlige omsætning.
Når aktiverne udgør en så væsentlig og forøget andel i 
de senere år, har dette sammenhæng med udgivelsen 
af ”358” bind 2, og genoptryk af bind 1, hvor det må 
erindres, at hvert bind forefindes i fire forskellige bøger 
med hver sin stemme.
I de seneste år har omsætningen også indgået salg af 
grammofonplader og kassettebånd, dels for egen reg-
ning og dels i kommission.

Kolding d. 6.10. 1987
Regnar Staugaard

statsautoriseret revisor

Ja, det er jo et par dage siden dette blev bragt i Hjem-
stavnsliv. Nodeforlaget består stadigvæk under de sam-
me vilkår og flere har spurgt til hvordan det hænger 
sammen, så hermed repeteret. Med hensyn til salg og 
aktiver har der været lidt spring, bl.a. da ”358” udkom 
på CD rom i 2003. Kassettebånd og grammofonplader, 
hvad er det nu det er? Ja, der er sket meget, nu er det 
CD´ere og heldigvis stadigvæk nodebøger. ”358” 1. stem-
mer går fortsat som varmt brød.
Kig forbi forlaget på www.spillemandskredsen.dk eller 
kontakt Villy enten pr. telefon 97 46 41 59, ved lands-
stævnerne eller på de kurser, hvor Villy og Nini kigger 
forbi med salgsboden.

DFS styrelsen

åR SAlG AktIveR

1978/79 143.063 158.235

1979/80 139.992 134.783

1980/81 148.735 188.929

1981/82 131.000 203.000

1982/83 123.700 194.691

1983/84 116.546 319.049

1984/85 263.945 382.897

1985/86 319.585 561.357

1986/87 172.185 573.729

HUSketAvle FoR dFS:
ReGIoN NoRdJyllANd

06. november Sammenspil

07. november Spillemandskursus og legestue, ”Ridemandsmølle”, Godthåb

20. november Sammenspil

04. december Sammenspil (julefrokost)
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Foto: Michael S. Petersen

SAmmeNSPIl kl. 19.30
06. november
20. november

04. december (julefrokost)

07. november: Kursus i Ridemandsmølle 
med Helle Baltzer Rohde

Spillemandskredsen 
Nordjylland

Søndag den 22. november 2009: 
sammenspil på Marienbergskolen 

i Vordingborg

Der spilles fra kl. 10.00–15.00.
Det koster 25 kr. for deltagelse.

Medbring selv forplejning og kaffe

Spillemandskredsen 
Sjælland

Kunne du godt tænke dig at prøve at spil-
le bas, men mangler lige en bas, så er 
Spillemandskredsens bas ledig. Du kan 
henvende dig til Dorthe Linde Jørgensen 
på trut@klarinetten.dk eller tlf. 9846 
9083 for yderligere information.

Spillemandskredsens bas 

SøGeR BASSISt

Mange spillemænd vil gerne kunne spille Les 
Lanciers til legestuerne! Derfor afholder” Ros-
kilde Spillemænd ” kursus i musikken til Les 
Lanciers. Kurset foregår søndag den 8. novem-
ber kl. 10.00 til 15.00 på Østervangsskolen, 
Astersvej, Roskilde.
Michael S. Pedersen er instruktør og vil guide 
os igennem både den gamle melodi af Hart og 
den nyere af J. Mikel.
Pris for deltagelse er 35,00 kr. 
Medbring selv al forplejning.
Kom og vær med!

På bestyrelsens vegne Nete

RoSkIlde SPIllemæNd
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det  sker  i  d in  region

 Region noRDjyLLAnD

BAldANSe 2010
Danseudvalget i Region Nordjylland arrangerer igen 3 
danseeftermiddage med baldanse.
Søndag den 10. jan., den 24. jan. og den 7. feb. på 
Vodskov skole.
Se hjemmesiden eller kontakt Vita Ugilt, tlf. 9846 2533, 
Vita.Ugilt@pc.dk,  for mere info.

 Region SyDDAnMARk

Kunne I tænke jer at deltage i pardansekonkurrencen 
ved LDF’s konkurrencedag den 8. maj 2010?
Så har vi lige det rigtige kursus til jer!
Søndag den 7. februar holder vi nemlig
kURSUS I dANSeNe tIl PARdANSekoNkUR-
ReNceN
I oktobernr. af Trin & Toner kan I læse, hvilke danse 
Konkurrenceudvalget har fastsat for de forskellige ræk-
ker. Ved tilmeldingen vil man skulle oplyse, hvilken ræk-
ke, man stiller op i og det vil så være dansene i disse 
rækker, vi arbejder med på kurset.
Læs mere om tidspunkt, sted, instruktør, spillemand mv. 
i januarnr. af Trin & Toner.

Mange hilsner
Danseudvalget

tRINkURSUS II
Danseudvalget har hermed fornøjelsen at invitere til 
Trinkursus II 
søndag den 17. januar 2010 kl. 10.00-16.00
i ”Spiloppen”, Nygadehuset, Nygade 23A, 6200 Aaben-
raa
Hovedemnerne for kurset vil være vals og hopsa, men 
måske når vi også lidt mere end det. Kurset er både for 
nybegyndere udi folkedansen og for øvede dansere, som 
gerne vil blive lidt bedre til at danse vals og hopsa. In-
struktører, som gerne vil ”aflure” undervisningsmetoder 
er også meget velkomne.

Instruktør: Mette Inge Baltsersen, Kolding

Kursuspris: ............................................Kr. 100,00
Rabat for medlemmer af LDF/DFS: .............. Kr. 50,00
Medlemspris: .......................................... Kr. 50,00

Tilmelding senest 7. januar til Lone Schmidt på lone@
folkedans.dk eller tlf. 2160 6845.
Vi glæder os til at se jer til en god og lærerig dag!

Mange hilsner
Danseudvalget

 Region hoveDStADen

ReGIoN HovedStAdeN oG FARUm FolkedAN-
SeRe SAmARBeJdeR:
Lørdag den 7. november 2009
Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum

Dansekursus ’TrIN, krop oG BeVÆGelse’ ved 
Christian Obel og Henrik Larsen kl. 14–17.30. Under-
visning i rytmik og kropsbevidsthed på to hold efter 
dansernes erfaring. 
Pris: kr. 90 inkl. kaffe/te og kage (forudbetaling).

polkA CAFÉ, bal og koncert, med JeNseN oG BuGGe
kl. 19.30 – 23.30. Pris: kr. 100 inkl. kaffe/te og kage 
(forudbetaling kræves ikke, men sikrer dig en billet).

Spisning af egen eller bestilt mad kl. 18–19.30.
Pris: kr. 80 for lasagne, salat, brød, ost (forudbeta-
ling).

Tilmelding til farumfolkedansere@post.tele.dk eller tlf. 
4448 3410, kasserer Erik Sørensen. Oplys navn, adres-
se, e-mail, antal år du har danset, hvad du tilmelder 
dig, og hvor mange penge du sender. Forudbetaling til 
bank reg.nr. 9570, konto 9165681 – husk info i med-
delelsesfeltet.

Flere detaljer kan findes på www.farumfolkedansere.dk

ReGIoN HovedStAdeN INvIteReR tIl ReGI-
oNSleGeStUe
Lørdag den 14. november 19.30 på Stengårds skolen,
Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby, lige ved Stengårds 
station
Musik: Iversens Quartet, 
Søren Iversen, Bent Melvej, Benny Simmelsgård og Per 
Lilholt 
og dansen ledes af Lis Fogh Jensen
Pris: 75.00 kr. 
Kom og få nogle fornøjelige timer

Danseudvalget

HUSk !!
Søndagsdansen den 8. november
Se Trin & Toner oktobernr.
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Dette spørgsmål kan nok ikke besvares, ikke engang af 
den lille flok, som gerne mener, at det de gør for dansk 
folkedans er det eneste rigtige, men hvor tager de dog 
fejl.
Er der nogensinde lavet en forbrugerundersøgelse om, 
hvorfor mennesker deltager i folkedans (mange bruger 
udtrykket går til folkedans)????
Efter i mange mange år at have deltaget på kurser i 
dans og foreningsarbejde, så har hvert årti haft sine 
guruer, som er fremkommet med at den eneste rigtige 
måde at gøre tingene på, er den måde de gør det på, 
og hvor har de haft ret, medlemstallet er dalet og da-
let, men styrelserne, enten det er DGI eller LDF, har ik-
ke haft mod til at spørge danserne, hvad de mener.
Lokalforeningerne tør heller ikke gøre noget. Det er rig-
tigt, når instruktørerne omtaler den forening, hvor de 
er instruktør som "i min forening", for det er instruk-
tørerne og ikke bestyrelsen, som fastsætter hvordan 
medlemmerne ønsker en danseaften forløber og så bli-
ver det instruktørens ambitioner, som bestemmer hvad 
der skal "terpes" og gøres meget bedre. Mange er kom-
met for at lære lidt, have det sjovt og få lidt sladder 
med hjem og ikke en skolemester.
Til instruktørerne: Prøv selv at arrangere kurser for eg-
ne penge i det dansemæssige område, du mener mange 
trænger til at lære noget, så kan det godt ske, at du 
næsten er den eneste, der mener dette og må gå sul-
ten i seng.
Til landsdelsudvalgene eller regionerne eller hvilket navn 
I bruger: Det næste år prøv at lave hold for dem, som 
vil lidt mere end i lokalforeningerne og måske også et 
hold for dem, som vil meget mere og så brug de dyg-
tige diktatorer på disse steder, men det tør I nok ikke, 
for så bliver folkedansen rigtig ensrettet, ikke over det 
hele, men i de forskellige grupper og smilene bliver me-
re og mere anstrengte end de er i forvejen. Matematisk 
fodflytning er ikke dans.
Hvor er det dog synd at ingen tør prøve på at få det 
rigtige gjort. Alle kredser om den varme grød, men in-
gen tør åbne debatten med medlemmerne, altså dem 
som betaler hele gildet, men i styrelserne mener I må-
ske at det har stemmekvæget ingen forstand på og det 
har i måske ret i, men I kunne jo lave en prøveafstem-
ning, som kun er vejledende, så behøver I "kloge" jo 
ikke rette jer efter det.
Såfremt I vil gøre et eller andet så brug lige et års tid 

Skam at FolkedANS 
ikke er blevet folkelig dans
( og hvorfor ikke )

på at se i de gamle papirer fra tidligere tider og måske 
tage lidt ved lære af de ting som er debatteret tidlige-
re i f.eks. Hjemstavnsliv helt fra starten, det er spæn-
dende læsning, men hverken opløftende eller fremsy-
net.
Dette er ikke sure opstød, men en beklagelse over at 
alt står stille eller næsten måske. Styrelserne snakker 
og snakker (som papegøjer), men der sker ikke noget.
Endnu er der nogle "som går til folkedans", men de bli-
ver ældre og ældre og til slut er vi ikke mere.

Med ønsket om handlinger fra 
Bent Andersen

Rødegårds Alle 1
4720 Præstø

    dans julekalorierne væk…

Hedeboholdet i roskilde
inviterer til
Julelegestue i Gundsølillehallen
søndag den 27. december 2009 kl. 
19.30-23.30
Spillemandsgruppen Lunterne spil-
ler op til dans og Mette Lukasiewicz 
leder dansene.
Entré 60,- incl. kaffe og lagkage.
Vel mødt til en hyggelig aften!

Bestyrelsen

    Nytårslegestue

Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng afholder 
Nytårslegestue i Hallelev Forsamlingshus
Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse
den 31.12.09 kl. 17.30.
Mad, drikkevarer + service skal medbringes
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og kage
kl. 24.00: Maj 1986 Høng giver kransekage og 
champagne.
Vi ønsker hinanden godt nytår og herefter skydes det 
nye år ind.
Vi glæder os til at se jer.

Evt. henvendelse til tlf. 2250 6668 



18 Trin & Toner · Nummer 11/12 · November 2009

medlemmerne

M
ED

LEM
M

ER

SøNdeRHoNING-kURSUS
I vores forsøg på at få lavet et musikudvalg i Region 
Syddanmark fik jeg kontakt til Anne-Grete Jensen fra 
Fredericia. Vi holdt et møde og tog kontakt til danse-
udvalget i regionen for at finde ud af, om der var et 
arrangement, vi kunne koble os på. De var ved at ar-
rangere sønderhoning-kursus sammen med Bjert/Sten-
derup Folkedanserforening og vi fik lov til at koble os 
på. Anne-Grete tog kontakt til Tove de Fries som in-
struktør på spillemandskurset. 
Så lørdag den 3. oktober kl. 9.30 mødte der 15 spille-
mænd op. Desværre var Anne-Grete syg, men jeg var så 
heldig at være der om formiddagen, som en lille flue 
på væggen, og det var en dejlig oplevelse at se hvor-
dan Tove instruerede i musikken. Der blev gået til den! 
Først så spillemændene meget koncentrerede ud og ef-
terhånden kom smilene frem. Det var virkelig skønt at 
sidde og høre på, det var nærmest umuligt at sidde stil-
le. Jeg var desværre selv nødt til at køre ved middags-
tid, men er sikker på, at de havde et godt kursus. Kl. 
15.00 kørtes kurserne sammen, så man spillede til dan-
sen den sidste time. 

Hans Erik Nielsen
Sekretær i Region Syddanmark     

tHyReGodtRæF 20 års jubilæum 
lørdag d. 20. februar 2010

Spillemandsmusik og folkedans for børn og unge og 
voksne.
En dag med masser af spillemandsmusik, folkedans og 
hyggeligt samvær. 
I løbet af dagen bliver der orkesterspil og undervisning 
i valgfrie grupper. 
Om aftenen er der spillemandsbal og traditionel folke-
dansebal med danseleder samt ungdomsbal.
Spillemandstræffet er for både børn, unge og voksne 
med interesse i folkemusik. Der bliver fire valghold for 
voksne spillemænd, et dansekursus samt ungdomshold 
for ”De Skrappe”, ungdomshold fra 12 år og børne-
hold. 
Se også Trin & Toner i januar.
Yderligere oplysninger og program med tilmelding fås 
hos Manny Skjærbæk, tlf. 75734801, 30343566, man-
ny@skjaerbaek.dk
Velkommen til Thyregodtræf 2010. 

Spillemandshilsen Manny

løRdAG deN 3. oktoBeR Holdt mAN kURSUS 
I SøNdeRHoNING mUSIk oG dANS. 
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På Regionskonferencen i Maribo blev der snakket kom-
munikation. Det stod klart, at det er vanskeligt at kom-
munikere – også om emnet kommunikation.  Der er 
mange fora, hvor vi som folkedansere kommunikerer 
med hinanden, hvis vi  bare anstrenger os med vores 
kommunikation – dvs. følger nedenstående 5 punkter , 
er der også en pæn chance for at det vil lykkes

Hvem eR kommUNIkAtIoNeN Rettet Imod
De fleste mennesker filtrerer den information de mod-
tager – ”hvad betyder det for mig”, så det er vigtigt at 
sætte sig ind i, hvem modtageren er og hvad informa-
tionen betyder for vedkommende. Kommunikationen 
skal indrettes efter hvem modtageren er. 

kommUNIkAtIoNeN SkAl HAve et klARt 
FoRmål
Den skal flytte noget, så modtageren handler eller tæn-
ker anderledes. Ellers bliver kommunikationen ligegyl-
dig for modtageren.  

kommUNIkAtIoN SkAl væRe PRæcIS
Ét klart budskab frem for flere budskaber. Flere budska-
ber i samme information skaber bare forvirring og får 
modtageren  til at ”stå af”.

koNkRet oG Ikke ABStRAkt
Kort og ikke for langt. Modtagerens interesse skal fan-
ges med det samme. Hvis budskabet ikke kommer i star-
ten af kommunikationen, står modtageren af og går ik-
ke videre.  Hvis afsenderen benytter sig af billeder/ab-
straktioner eller skriver for langt, taber man hurtigt 
modtagerens interesse.

 tiLLykke
et stort tillykke til Ruth heder 

– grænsekvadrillens forspiller 

på 10. år runder de 70 år den 

29.12.09

Ruth formår sammen med de an-

dre spillemænd og Lone at skabe 

en dejlig positiv stemning i vores 

forening – tak for det og hjertelig 

tillykke med fødselsdagen.

Mange hilsner fra 

alle i Grænsekvadrillen

 tiLLykke
et stort tillykke til Lone Schmidt - 

grænsekvadrillens danseinstruktør 

gennem mere end 20 år fylder 50 år den 

20.12.09.

Lone har gennem alle årene ledet folke-

dansen i vores forening med stor dyg-

tighed, entusiasme og sønderjysk lune 

og det siger vi dig tak for og ønsker dig 

hjertelig tillykke med fødselsdagen.

Mange hilsner fra 

alle i Grænsekvadrillen

kommUNIkAtIoN
kvAlItet FRem FoR kvANtItet
Kommunikationen bliver ikke bedre af at kommunikere 
mere. Tværtimod. I stedet kan man forbedre ved at føl-
ge disse simple regler. Nemlig at have en klar målgrup-
pe og et klart formål med kommunikationen, og at væ-
re konkret og præcis i sin kommunikation.  

BeGGe PARteR SkAl HAve NoGet PoSItIvt 
Ud AF kommUNIkAtIoNeN
Det kræver noget at afsende et budskab, man skal tæn-
ke over det og formulere det, og sætte sig ind i hvad 
modtageren skal have ud af det. Som modtager skal man 
investere tid og opmærksomhed på foretagendet. In-
gen gider investere den tid, hvis man ikke får noget ud 
af det. 
Inspiration fundet i ”Håndbog i Foreningsarbejde”, ud-
givet af Kulturelle Samråd i Danmark, tekst ved Hans 
Stavnsager. 

Bent E. Hansen

    FedtAFBRæNdING

BACH’ætte Jul
Den 29. december kl. 19.00 - 24.00 på Paletten, Ve-
sterbrogade 10, Viborg
Årets sidste chance for på en sjov og hyggelig måde 
at brænde julefedtet af inden det er for sent
Forbrændingen sker under ledelse af LONE SCHMIDT 
Entré 60 kr. (ta’ sel’ kaff’ mæ) Øl og vand skal kø-
bes.

Viborg Folkedanserforening tlf. 8667 2515
flemming@kjaerup.dk 
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Fra d. 30. juli – 8. august 2010 afholdes den 6. inter-
nationale Triangle Folklore Festival i Trekant-
området - Vejle, Kolding og Fredericia.
De deltagende professionelle grupper kommer fra man-
ge forskellige lande og glæder sig til at møde os dan-
skere og få et indblik i dansk kultur. 
En sådan festival skal opleves – ikke mindst ”bag ku-
lissen”! Vi får brug for rigtig mange hænder til at hjæl-
pe med denne festival.
Vi får brug for indkvarteringsværter til de udenlandske 
gæster fra fredag til søndag i ugen op til selve festiva-
len. Søndag vil alle grupper blive indkvarteret på Ros-
borg Gymnasium i Vejle, som i uge 31 vil være base for 
festivalen. Vi håber, at rigtig mange foreninger – gerne 
andre end folkedanseforeninger - også vil tilbyde at 
modtage en gruppe. Indkvartering af en udenlandsk 
gruppe kan give venskaber for livet og resulterer ofte i 
geninvitation til gruppens hjemland med mange spæn-
dende oplevelser til følge.
Støttegruppen -  Triangle Folklore Festival’s Venner har 
i årene op til festivalen afholdt en masse arrangemen-
ter for at skaffe penge til denne festival. Men vi får brug 
for hænder til at hjælpe med andre opgaver – bl.a. at 
være guider, køkkenhjælp, praktisk hjælper, stå i salgs-
boder, rengøring, hjælp med lyd og teknik og meget 
mere. Giv dig selv en oplevelse for livet – som en hjæl-
per og vært har fået og skrevet:

Har I nogensinde prøvet at være godt trætte efter at ha-
ve knoklet en hel dag eller måske en hel uge, men alli-
gevel følt at I var parate til at starte forfra med det sam-
me, fordi det var rigtig sjovt, og fordi I følte jer godt til-
pas med at have gjort noget i en god sags tjeneste.?
Det har jeg, for jeg er nemlig en af Triangle Folklore 
Festival´s Venner, og som Ven får man masser af mulig-
hed for at give en hjælpende hånd med. 
Man kan f.eks. hjælpe med ved loppemarkedet, septem-
bermarked, tombola, salg af lodsedler eller med andre 
arrangementer og derved skaffe nogle kroner i kassen, så 
det hvert tredje år kan lade sig gøre at afholde Triangle 
Folklore Festival, som er en fantastisk oplevelse at være 
tilskuer til. 

tRIANGle 

FolkloRe FeStIvAl 2010
årets store begivenhed!

Det er bare endnu sjovere at være med bag kulissen som 
medhjælper. Man får udover alle de venner man får blandt 
Triangle Folklore Festival ´s Venner også en masse nye 
venner rundt i verden. Og har man meldt sig som værts-
familie for nogle af de udenlandske dansere, får man eks-
tra mange gode oplevelser i ugens løb, og så kan man 
måske oven i købet være ligeså heldig som jeg var, da 
jeg blev inviteret på genvisit hos mine nye østrigske ven-
ner. 
Med andre ord, man får en masse dejlige, sjove og posi-
tive oplevelser ganske gratis, for det koster ikke en krone 
at være medlem af Triangle Folklore Festival ´s Venner. 

Kirsten Østerbæk
Tørring-Uldum Folkedansere

Vi kan bruge indkvarteringsværter fra det meste af Dan-
mark - så hold jer ikke tilbage! Hvis I ønsker flere op-
lysninger eller kan tilbyde indkvartering/hjælp, kan I 
kontakte os på:

tRIANGle FolkloRe FeStIvAl – INdkvARte-
RINGSUdvAlGet
Jørgen Knudsen /Bodil Kristensen, tlf. 75 67 88 98 e-
mail jvknudsen@tuknet.dk / bodil.m.kristensen@sko-
lekom.dk

tRIANGle FolkloRe FeStIvAlS veNNeR
Else Dam, tlf. 75 85 30 21, e-mail fredsdam@mail.tele.
dk

Der vil blive afholdt et fælles informationsmøde for 
alle interesserede hjælpere, indkvarteringsværter, 
foreninger og venner torsdag den 12. november kl. 
20 på rosborg Gymnasium, Vestre engvej 61, 7100 
Vejle – Alle er velkomne! 

Få flere informationer på festivalens hjemmeside: www.
triangle-folklore.dk eller www.tffv.dk

Med venlig hilsen
Triangle Folklore Festival/

Triangle Folklore Festivals Venner
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Betweenagerstævne er det nye navn for Danske Folke-
danseres stævne for 10-14-årige. Navnet blev valgt mel-
lem mange andre forslag i konkurrencen på sidste års 
stævne. Vinderen blev Sofie fra Ringe!
Noa og Henrik er glade for endnu engang at kunne ind-
byde alle jer, der er for store til børnestævner, men ik-
ke helt gamle nok til ungdomsstævner, jer der netop er 
between, til årets sejeste og sjoveste stævne, hvor alt 
kan ske lige fra limbo til klappe julesalme-lege og me-
get mere. Mon ikke vi finder på noget nyt og spænden-
de i år?!
Vi håber at se alle jer fra sidste år igen, og vi skulle 
helst blive dobbelt så mange denne gang! Derfor har vi 
brug for jeres hjælp til at sprede rygtet om det sjove-
ste stævne for de 10–14 årige, både hvis man er dan-
ser eller musiker.
I år prøver vi flere nye ting! Der var mange af de lidt 
ældre der gerne ville have haft en nat mere at snakke 
sammen i, så i år kan man komme allerede fredag kl. 
19.30. Frederik og Christoffer spiller op til bal så læn-
ge der er nogen der gider at danse, mens Henrik og Noa 
på skift løber omkring og gør klar til det store ryk ind 
og hygger med dem, der er kommet. Fredagen er altså 
især for de betweenagers, der ikke har helt ligeså me-
get brug for en voksen. 
Vi har fået den dygtige Maren Hallberg Larsen til at 
komme og lave en masse sjov og ballade for dem, der 
kan spille på et instrument. Om man har spillet et år 
eller 7 år skal hun nok finde på noget der både er ud-
fordrende og sjovt, så husk at fortælle om stævnet til 
alle dem I kender, der kan spille.
Lørdag aften er jo som bekendt vores store festaften. 
I år vil vi afholde lørdag som en temafest og temaet 
er: CIrkus! Find derfor dit elefanttøj frem, tag tiger-
dragten på og spring højt som en akrobatspringer, 
mens tryllekunstneren laver tricks. Der er masser af 
muligheder, det eneste I skal huske er, at man selv-
følgelig skal kunne danse til aftenens bal i ens ud-
klædningstøj!  

PRoGRAm:
Fredag d. 5. marts
19.30–20.00 Ankomst
20.00 - ?  Bal med Frederik, Christoffer, Noa og Henrik
lørdag d. 6. marts
08.00-09.00  Morgenmad, som alle hjælper til med at 

finde frem

      velkommen til 

BetWeeNAGeRStævNe  
5.-7. marts 2010 på Højby Skole

09.00-12.00  Der gøres klar til de andre kommer. Vi fin-
der på noget sjovt at lave for dem, der 
overnatter

12.00-13.00 Frokost for nogle og ankomst for andre 
13.00-13.30 Velkomst og fællesdans
13.30-15.00 Spilleworkshop 1. halvdel 
  Skottisvariationer med Henrik og Frederik
 Polka med Noa og Christoffer
15.00-15.30 Pause med lidt at drikke og spise
15.30-17.00 Spilleworkshop 2. halvdel 
  Seje danse for 10-12-årige med Henrik og 

Frederik
                     Seje danse for  12-14-årige med Noa og 

Christoffer
17.00-18.00  Omklædning og hvil inden middagen og 

aftenens bal
18.00-19.00 Festmiddag med cirkustema
19.00- ? Cirkusbalaften med overraskelse
søndag d. 7. marts
08.00-09.00 Morgenmad
09.00-10.00 Oprydning
10.00-12.00 Farveldans

Pris fra fredag til søndag ............................ kr 350,-
Pris fra lørdag til søndag ............................ kr 250,-
Hvis man ikke er medlem af Danske Folkedansere, skal 
man derudover betale prisen for et medlemskab for den 
pågældende aldersgruppe.
Hold allerede nu weekenden ledig og tilmeld dig inde 
på Danske Folkedanseres hjemmeside. Her skal du væl-
ge mellem de forskellige workshops, så vi kan se, hvor 
mange der bliver til hver. Tilmeldingen ligger under 
”Betweenagersiden” i venstre side. Til jer voksne, der 
deltog sidste år, kan vi fortælle, at det er vores hensigt 
at oprette et fast køkkenhold, så de tilmeldte voksne 
ikke skal lave mad selv. Derudover tilbyder vi 3 delta-
gende voksne gratis adgang mod at fungere som hjæl-
pere under stævnet. Først til mølle er gældende prin-
cip.
Husk på at det her først og fremmest er børnenes stæv-
ne og lad være med at sende flere voksne end børn. 
Vi vil, som sidste år, forbeholde os ret til at finjustere 
stævnet undervejs, alt efter hvor mange tilmeldinger vi 
får. Dette er simpelthen fordi, vi lige meget hvad vil 
have et fantastisk stævne - om der bliver 34 som sid-
ste år eller 80. Vi glæder os til at se jer alle!!

Noa og Henrik
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Her op til jul vil vi lige introducere en anden slags opgave. Vi har taget et billede af en ting, som er nær-
mest uundværlig, når man vil danse folkedans.
Det er et meget stort billede – men der er jo ikke så meget plads her i bladet, så det er kun en lille del 
af billedet, der er kommet med. Men du kan sikkert alligevel se, hvad det er.
Eller kan du????

Finder du løsningen på gåden, så skynd dig at sende den pr. mail til lars.boye.petersen@mail.dk
Der ligger og venter en rar lille præmie til den, der kommer først med det rigtige svar.
Husk også, at du skal være under 12 år for at kunne deltage i konkurrencen. Du må meget gerne sammen 
med løsningen fortælle lidt om dig selv….f.eks. hvor gammel du er, og hvor længe du har danset eller 
spillet.

KAN DU GæTTE HVAD DET ER?

BøRNeStævNe 2010
Se danseprogram på
www.folkedans.dk

Hvornår: Hvad: Hvor: se blad:
13.11.-15.11. Folkemusik- og dansestævne for unge Lillerød 09/09

05.03.-07.03. Betweenagerstævne Højby 11/09

B&U AktIvItetSkAleNdeR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnestævne 2010 
Se danseprogram på 
www.folkedans.dk 
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købs i DF’s sekretariat. 

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

Dragtsølv efter 
bestilling 

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg

 
Østergade 95

6580 Vamdrup
Tlf. 2564 0091

www.helle-vienberg.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

Materialer til

Folkedragter

Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer. 
Silkegarner i 150 farver. 
Håndtrykte tørklæder, 
forklæder, sjaler og 
metervarer. Håndvævede tørklæder og 
forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring og syning. Dragtlitteratur.

Silke-Annet
Tlf. 4495 0555 
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

Åben efter aftale. 
E-mail: silke-annet@detail.dk

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blå, brun og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes normalt mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 16.00 og 19.00. 
Besøg efter aftale.

Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens 
E-mail: post@lisbeth-green.dk 
Tlf. 7564 7564

Teglborg Sko
Vads Møllevej 23 · Sondrup  
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 · 8654 5450 
teglborgsko@mail.tele.dk

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str. 518,-  Dame str.

Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk

Art. 2021 
Dame str.

898,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO



spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til 
kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

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

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

 Arrangør  Dato  Arrangement sted
se i 
blad nr.     

Til-
meld.

Danske Folkedansere 21.11. Dommerkursus Odense 10/09  31.10.

01.01.-04.01. Inspirationskursus (Nytårskursus) Snoghøj 10/09 15.11.

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

Spillemandskredsen 01.01.-04.01. Spillemandskursus (Nytårskursus) Snoghøj 10/09 15.11.

Region Nordjylland 07.11. Spillemandskursus og legestue Godthåb 10/09 27.10.

21.11. Møde/rejsefest Flauenskjold 10/09  10.11.

10.01. Baldanse Vodskov 11/09

24.01. Baldanse Vodskov 11/09

07.02. Baldanse Vodskov 11/09

Region Syddanmark 06.11.-08.11. Instruktøraspirantkursus Vejle 10/09  20.10.

07.11. Aspirantbal Vejle 10/09 30.10.

08.11. Kreativ strikkedag Odense 09/09 25.10.

15.11. Dans på Tværs Odense 10/09 09.11.

15.11. Trinkursus I Aabenraa 10/09 06.11.

22.11. Dans på Tværs Kruså 10/09 16.11.

29.11. Kursus i opvisningskoreografi Erritsø 10/09 16.11.

Region Sjælland 06.12. Dansearrangement Slagelse 10/09 

Region Hovedstaden 07.11. Dansekursus ”trin, krop og bevægelse” Farum 11/09 Ja

07.11. Polka-café Farum 11/09

08.11. Søndagsdans Taastrup 10/09 Ja

14.11. Regionslegestue Kgs. Lyngby 11/09

AktIvItetSkAleNdeR

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Giro nr. 908 6293
Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760
E-mail: folkedans@dif.dk

Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen 
http://www.folkedans.dk A
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SælGeS
Blå Hedebodragt med sølvspænder og 2 særke 
sælges. 158 cm – 60 kg - alt håndsyet. 
Prisidé 4.500 kr.

Tlf. 2127 3191

SøGeS
Danseinstruktør søges til rejseholdet F.U.F. Vi 
danser danske folkedanse den 1. søndag i hver 
måned i Ikast. 

Yderligere oplysninger: 
Johannes Daniel, tlf. 9715 1444

SælGeS
Vendsyssel herredragt ca. str. 56 - 1.000 kr. Nye Klavenes sko m/spænder str. 9½  - 400 kr.

Tlf. 9815 5354, mail: fem@stofanet.dk

SælGeS
silkeborgdragt (dame), 60-65 kg, ca. 160 høj. 
Håndsyet, med en del ekstra tilbehør. 
Prisforslag: 2.000 kr.

Tlf. 9741 1263

SælGeS
Grøn hedebodamedragt særdeles velholdt str.40. 
Liv 82, bryst 92. Inkl. tilbehør + slag
Pris: Kr. 2.000

Tlf. 4465 7027 
caja.tangemann@ab-bolignet.dk


