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

Marianne og Dorthe

Formandspris
Prisen består af et diplom og en check 
på 5.000 kr. Indstillinger til prisen 
blev behandlet på styrelsesmødet i 
begyndelsen af marts.
Formandsprisen 2015 blev på årsmø-
det givet til en person, der har ud-
mærket sig ved virkelig at brænde for 
folkedansen.
Modtageren er Bente Johansen fra 
Egebjerg Kvadrillen/Øhavkvadrillen. 
En person, der har taget initiativ til, at 
foreningen blev medlem af landsforenin-
gen og som senere har startet både en 
ny forening og et nyt dansehold op.
Tillykke til Bente Johansen!

Nyt medlem i Styrelsen
Jeg hedder Mette Inge Baltsersen og vil 
takke for indstillingen fra Styrelsen og 
for valget.
Jeg har brugt en del af min fritid med 
folkedans i mange forskellige sammen-
hænge. Jeg har - med pauser - danset 
siden jeg var 7, siddet i Frederiksborgs 
Amts styrelse (dengang, der var noget, 
der hed det) som B&U repræsentant fra 
jeg var 13-14 år, og sideløbende siddet 
i min egen forenings bestyrelse. Jeg har 
taget børneinstruktøruddannelsen på 
Snoghøj Højskole og instruktøruddan-
nelsen på Nørgaards Højskole og har 
undervist fra jeg var ca. 15. Senere har 
jeg haft en del foreningshold, DM-hold, 
amtshold mm. Jeg har endvidere un-
dervist på det sjællandske aspirantkur-
sus i 17 år, og været dommer til DM, re-
gionsmesterskaber og konkurrenceda-
ge. De sidste par år har jeg siddet i 
konkurrenceudvalget hos Danske Folke-
dansere. Jeg glæder mig til at arbejde i 
Styrelsen, og til at se jer på dansegul-
vene rundt omkring i landet.
På gensyn,

Mette Inge Baltsersen

Hvem er jeg - udover at være ny 
økonomi ansvarlig?
Jeg er 63 år. Er gift, har 2 børn og 2 
børnebørn. Jeg bor i Silkeborg. Jeg har 
danset folkedans siden 1970. Jeg mødte 
min kone, Tove, til landsstævne i Ka-
lundborg i 1980. Vi blev gift i dragter to 
år efter. Jeg var kasserer ved lands-
stævnet i Silkeborg i 2002 og fra det 
følgende år har jeg været revisor for 
LDF.
Jeg er uddannet elektriker og elinstalla-
tør. Jeg arbejder som projektansvarlig 
på Hospitalsenhed Midt, hvor jeg til 
daglig jonglerer rundt med mange mil-
lioner kroner.

Arne Linjordet

Initiativpris
Prisen består af et diplom samt en 
check på 5.000 kr. Indstillinger er 
behandlet på styrelsens møde i be-
gyndelsen af marts måned.
Initiativprisen 2015 er givet til en 
person, der har taget mange initiati-
ver til gavn for folkedansen.
Modtageren er Hans Jørgen Larsen 
fra G.D.V.Hundested Folkedansere.
Hans Jørgen Larsen har aldrig været 
bange for at prøve noget nyt og har 
bl.a. sørget for, at linedance er ble-
vet integreret i foreningen og gen-
nem 30 år kæmpet for, at foreningen 
skulle have sit eget hus, hvilket nu 
er en realitet.
Tillykke til Hans Jørgen 
Larsen!

Nye styrelsesmedlemmer
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Årsmødet blev denne gang afholdt som 
et endagsmøde i ”Huset” i Middelfart, 
hvor 78 stemmeberettigede delegerede 
deltog.
Poul Larsen blev valgt som dirigent og 
Lone Schmidt som referent.
Der var i år valg til posten som økono-
miansvarlig, hvor Anders Nielsen ikke 
ønskede at genopstille. Arne Linjordet 
blev valgt som ny økonomiansvarlig. De 
tre styrelsesmedlemmer Anna-Margre-
the Jonsson, Trine Jordan Andersen og 
Bent Hansen var også på valg. De gen-
opstillede og blev genvalgt. Desuden 
skulle der vælges et styrelsesmedlem 
mere for 2 år til den ledige styrelses-
post, og her blev Mette Inge Baltsersen 

Årsmøde 18. april 2015

valgt. Styrelsen blev herved fuldtallig 
for første gang i flere år.
Årsmødet startede kl. 10.00 og efter de 
indledende punkter med valg af diri-
gent og referent, aflagde Jan Kirk Tod-
sen beretning og kom blandt andet ind 
på et eventuelt navneskifte til Folke-
dans Danmark, forsøget på at komme 
på TV via ungdomsgruppen FÅUK i pro-
grammet Danmark har talent samt 
medlemshvervekampagnen (markeds-
analysen) efteråret 2014. 
Jan omtalte også visionerne om at blive 
en samlende organisation for al folke-
dans i Danmark og udtrykte sin forun-
dring over, at så mange vælger med-
lemskabet af landsforeningen fra, fordi 

de ikke får mere for pengene end de gi-
ver, i stedet for at støtte folkedansen 
ved at være medlemmer og han kom 
med opfordring til alle om at støtte op 
om folkedansen. 
Landsforeningens økonomiansvarlige, 
Anders Nielsen, præsenterede den revi-
derede årsrapport, som blev enstem-
migt vedtaget. 

Indsendte forslag: 
a.  Navnet Danske folkedanseres Spil-

lemandskreds blev ændret til Spille-
mandskredsen i landsforeningens 
vedtægter, da Spillemandskredsen 
har skiftet navn. 

  Dette blev enstemmigt vedtaget.
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b.  Forslaget om, at Landsforeningen 
Danske Folkedansere skifter navn til 
Folkedans Danmark pr. 1. august 
2015 blev vedtaget med stort flertal.

c.  Forslaget fra Erik Jønsson om, at en 
forslagsstiller skal være til stede på 
årsmødet blev forkastet, men et 
modforslag om, at der kan møde en 
repræsentant for forslagsstilleren, 
blev vedtaget.

d.  Forslag fra Gårslev Folkedansere om, 
at Trin & Toner kun skal udkomme 
2 gange årligt blev forkastet.

e.  Forslag fra Gårslev Folkedansere om, 
at der kun skal startes instruktørud-
dannelse hvert 3. år, blev forkastet.

Budgettet og forslag om uændret kon-
tingent blev vedtaget, så kontingentet 
er:
Voksne kr. 150,00
Børn kr. 40,00
Enkeltmedlemmer kr. 205,00.

Valg:
Som tidligere nævnt, blev Arne Linjor-
det valgt som ny økonomiansvarlig og 
Mette Inge Baltsersen som nyt styrel-
sesmedlem. Anna-Margrethe Jonsson, 
Trine Jordan Andersen og Bent Hansen 
blev alle genvalgt til styrelsen. 
Birthe Madsen blev valgt som intern re-
visor. Christian Skov blev genvalgt som 
intern revisorsuppleant. 

Som revisorer for regionernes regnska-
ber blev Kristian Johnsen genvalgt og 
Anders Nielsen nyvalgt.
Susanne Åberg og Hans Peter Hansen 
blev begge genvalgt som revisorsupple-
anter til regionerne. Til LDF’s appelud-
valg blev Poul Erik Christensen gen-
valgt og Hans Ole Andersen nyvalgt.

Det samlede referat fra årsmødet 2015 
med debatter og kommentarer, årsrap-
port 2014, arbejdsplan for 2016 og de 
reviderede vedtægter kan hentes på 
www.folkedans.dk. 

Styrelsen
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DM i 
folkedans 
for par og 
Landsfinale 
for regions
mestre 
          2015
Igen er et forrygende DM i folkedans for par og 
Landsfinale for regionsmestre overstået.
De konkurrerende par mødtes i Lillebæltshal-
lerne i Middelfart til en benhård konkurrence i 
de forskellige rækker, og vinderne blev fundet.
Stævnet blev åbnet af Trine Jordan Andersen, 
næstformand i Landsforeningen Danske Folke-
dansere, hvorefter Landsfinalen for regionsme-
stre blev afviklet. Denne blev efterfulgt af DM i 
folkedans for par i Ungdomsrækken og Åben 
række.
Den 8-personer store dommertrup blev ledet af 
overdommer Mette-Inge Baltsersen.
Dagens mange konkurrenceevents blev på hu-
moristisk vis kædet sammen af
Lone Schmidt bistået af Anne Kathrine Clausen 
og medaljer, pokal og statuette blev overrakt til 
vinderne af æresmedlem af Landsforeningen 
Danske Folkedansere, Gitte Nødskov. 
Konkurrenceudvalget ønsker alle vindere stort 
tillykke – og samtidig skal der lyde en stor tak 
til alle aktive dansere, som deltog i landsfinale 
og DM 2015.
Også en stor tak til dagens orkester Stry´fri, 
hjælpere og publikum. I var alle med til at få 
stemningen helt i top både eftermiddag og af-
ten. 

Vi ses igen til Landsfinalen for 
regionsmestre i 2016.
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Danmarksmesterskabet i folkedans for par, 
Åben Række.
I denne række blev der ligeledes danset 5 danse: Tylette 
Polka, Knurrifas, Norsk Rheinlænder/Scottish som Fri dans, 
Skotsk og Vals, fri dans og solodans.
Der var tilmeldt 7 par i denne række, men Rikke Rasmussen 
og Ulla Ann Jakobsen måtte desværre trække sig på grund af 
skade, så konkurrencen blev afviklet med 6 par og resultatet 
blev:
Guldmedaljer: Sofie Bach Albertsen og Nicolas Sigvaldsen
Sølvmedaljer: Nanna Sofie Plesner Petersen og Morten Lis-
berg Mouritzen
Bronzemedaljer: Betina Mørup Ahlers og Lars Provstgård
Herefter fulgte Anne Mette Førrisdahl og Bent Andersen, 
Dagny Jensen og Jens Sørensen og Susanne Lundsgaard og 
Leif Lundsgaard.

Oversigt over vindere:

Danmarksmesterskabet i folkedans for par, 
Ungdomsrækken.
I denne række blev der danset 5 danse: Spansk Hopsa, Mal-
lebrok,  Vals med egne variationer, Lønborg nr. 2 og Hopsa 
der også blev danset med egne  variationer og desuden blev 
danset som solodans.
Resultatet i Ungdomsrækken blev:  
Guldmedaljer: Ane Storm Smedegaard og Christian Albertsen
Sølvmedaljer: Mie Eilertsen og Alexander Meinhardt Scheurer
Bronzemedaljer: Henriette Gregersen og Josefine Gregersen

Landsfinalen for regionsmestre i pardans
Deltagerne i landsfinalen dansede 3 forskellige danse: Den 
lille Hamborger, Lette Hans og Grisen brakte Laaret.
Guldmedaljer: Sidsel Christine Lorenzen og Andreas Loren-
zen, Sjælland/Hovedstaden
Sølvmedaljer: Inger Nielsen og Ture Andersen, Nordjylland
Bronzemedaljer: Vita Ugilt og Anders Ugilt, Nordjylland 
På de følgende pladser kom Mariane Vesterdorf og Leif Chri-
stiansen, Nordjylland, Bente Johansen og Svend Johansen, 
Midtjylland/Syddanmark, Edit Havgaard Rose og Hans Peter 
Rose, Midtjylland/Syddanmark , Nina Bodin og Peter Bodin, 
Sjælland/Hovedstaden , Lene Skouenborg og Peter Skouen-
borg, Midtjylland/Syddanmark, Martha Madsen og Bent Mad-
sen,  Midtjylland/Syddanmark , Kirsten Bjerre Jensen og Erik 
Kristensen, Nordjylland.

Års-t-shirts 
med nyt logo
Der er rigtig mange, der har efterspurgt t-shirts med det 
nye logo, hvorfor PR gruppen har besluttet at starte en 
produktion allerede nu.
Hold øje med hjemmesiden og du vil se, hvornår du kan 
bestille på ”Netbutikken”.
Vi sætter en produktion i gang, så vi kan udlevere den i 
vores butik på NORDLEK. Hvis du ikke kommer til NORD-
LEK, sender vi den naturligvis til dig. Din bestilling skal 
være afgivet inden 1. juli 2015.
Det er vores plan, at vi vil udbyde en T-shirt hvert år i 
årene fremover, hver gang i en ny farve og med det ak-
tuelle årstal på. I år bliver den sort, med V-udskæring, 
logo i rødt og teksten i hvid, og i en god kvalitet.       

PR-udvalget
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Inger Thorup 
stopper i 
dragtudvalget
Fra 1995 til 2010 har Inger under-
vist på uddannelsen i fagene væ-
vede og virkede bånd, samt syning 
af veste og kjoler/kofter.
Siden 1998 har Inger været med i 
dragtudvalget, hvor hun har gjort 
en stor indsats for dragtarbejdet, 
bl.a. i forbindelse med dragtudstil-
lingerne ved landsstævnerne i Sil-
keborg, Skive, Sæby og Frederiks-
havn.
Inger har produceret hvergarnsstof-
fer og hosebånd i meget fin kvalitet 
til mange folkedansere. Det var In-
ger, der var mester for de vævede 
seler til Hans Kongelig Højhed Prins 
Henriks folkedragt.  
Som det sidste har Inger i samar-
bejde med Region Nordjylland stået 
for den årlige temadag, som i 2015 
fandt sted på Rebild Museet.
Der skal lyde en MEGET STOR TAK 
for den store indsats igennem man-
ge år. 
Vi ønsker dig forsat mange gode 
dragtoplevelser, selvom du nu har 
valgt at stoppe i  dragtudvalget.

Anna-Margrethe Jonsson
Dragtudvalget

Hendes Majestæt Dronningen 
75 år. en dragtkavalkade
Særudstilling på Frederiksborg Slot
Nu er der mulighed for at komme rigtig tæt på de kjoler, som Dronning Margrethe 
har båret gennem sit liv. Udstillingen viser godt 40 kjoler og dragter og heriblandt 
er Dronningens Rømødragt, som den eneste voksen - folkedragt.
Rømødragten fik Dronningen af Danske Folkedansere i 1996, syet af medlemmer af 
dragtudvalget, og hun bar den bl.a. ved åbningen af Landstævnet i Birkerød sam-
me år. Den og de øvrige kjoler kan ses på Frederiksborg Slot i Hillerød til den 
30.08.15.

Fotograf Merete Aunsø Lundberg
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En vest med urtepotte mønster 
fotograferes til plakaten.

Viborg er den 13.-19. juli værtsby for 
det store folkedanser- og spillemands-
stævne NORDLEK 2015, hvor der kom-
mer deltagere fra hele Norden, og hvor 
byen vil summe af glade folkemusikto-
ner og dansere i smukke folkedragter.
På Viborg Museum bliver der lejlighed 
til at se nærmere på danske folkedrag-
ter i særudstillingen:
GoDT SToF – Mønstervævede 
hvergarnsstoffer i danske 
folkedragter
De mønstervævede hvergarnsstoffer er 
ganske særlige for de danske folke-
dragter. De findes ikke magen til i de 
øvrige nordiske lande. 
Hvergarnsstoffer består af en hør- eller 
bomuldstrend med islæt af uld. De er 
meget forskellige af udseende. De kan 
være ensfarvede, ternede, stribede eller 
mønstervævede. 

På Viborg Museum vil vi vise omkring 
100 originale dragtdele med de møn-
stervævede hvergarnsstoffer, som har 
tilhørt almuen på landet. Dragterne op-
stilles efter de skiftende stilperioder i 
1700- og 1800-tallet, og gæsterne kan 
se, hvordan moden skifter i såvel snit 
som mønstertype.
Alle stofferne er håndvævede og blev 
fremstillet af særlig dygtige og velud-
dannede landsbyvævere. Udstillingen 
vil også fortælle om de væveskoler, der 
opstod forskellige steder i landet, i før-
ste omgang for at uddanne vævere, der 
kunne forsyne herregårdene med nye 
og spændende tekstiler.  Med tiden be-
gyndte disse vævere også at fremstille 
stof til bondebefolkningen. 
Viborg Museum har den store fornøjelse 
at tilrettelægge udstillingen i samarbej-
de med Danske Folkedanseres dragtud-

valg. Gitte Nødskov fra dragtudvalget 
har et langt livs indsamlet viden om al-
muevævning og om, hvad de danske 
museer rummer netop inden for almue-
dragter. Rigtig mange museer, privat-
samlinger og private har velvilligt ud-
lånt deres tekstiler, og frem til d. 19. ju-
ni arbejder dragtudvalget og Viborg 
Museums personale med at hente drag-
ter, lave montering, tekster, markedsfø-
ring, annoncer, katalog, plakat, indby-
delser og hvad det ellers indebærer at 
lave en museumsudstilling.
Udstillingen åbner den 19. juni og sid-
ste åbningsdag er den 30. august 2015
Både i stævneugen og i resten af udstil-
lingsperioden vil der være foredrag og 
omvisninger i udstillingen.  Følg med 
på www.viborgmuseum.dk

Sommer i smukt hør og 
uld på Viborg Museum
Konservator Margit Pedersen

Alle dragter skal 
monteres så de 

ikke lider overlast 
under udstillingen
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Højt til loftet for børn og barnlige 
sjæle i Hal 4
Kasernehallen (Hal 4) vil til NORDLEK 
være børnenes sted. Vi vil her skabe go-
de og trygge rammer for både leg, krea-
tivitet, dans og musik. Næsten alle B&U-
aktiviteter foregår her og ofte vil der væ-
re flere aktiviteter i gang på samme tid, 
så hallen kommer forhåbentlig til at 
summe af glade og aktive børn. 
Det er også her, der vil være et ”lege-
rum”, hvor store og små frit kan komme 
og boltre sig. Vi tilbyder ikke decideret 
børnepasning, men der vil være en 
voksen ansvarlig person, som har tilsyn 
med området alle dage fra 9.00-22.00.

Nordens børn udfolder sig 
kreativt
I Viborg slår vi dørene op til en række 
kreativt skabende værksteder med go-
de og nemme ting, som børn og voksne 
kan fremstille sammen.
På de kreative værksteder modtager vi 

købet været samlet til kreativ bootcamp 
for at komme i kreativ topform!
I kan stadig nå at tilmelde jer kreativt 
værksted på hjemmesiden. Der er for-
håndstilmelding, for at vi kan have nok 
materialer og alt værktøjet klar til jer. 
Vi ses i Kasernehallen... – der hvor Nor-
dens børn mødes og udfolder sig kreativt. 

Kreativt værksted
Torsdag og fredag kl. 14.00-16.00
Pris: kr. 25 (gratis for forældre)

Nyt fra B&U NoRDLeK

Vi har nu fået en aftale i hus med den svenske gruppe 
Jaerv. De spiller koncert i Musiksalen lørdag aften kl. 
20.00-21.30. 
Jaerv er en prisbelønnet svensk kvintet, som præsenterer 
udadvendt, energisk og inderlig folkemusik med påvirk-
ninger fra både jazz og popmusik. Sammen har de fem 
medlemmer skabt en homogen, levende lyd, som har 
etableret Jaerv på folkemusikscenen såvel som i mange 
andre fora. Med rødder i flere forskellige musikalske tra-
ditioner, tilbyder Jaerv en varieret sceneoptræden, hvor 
vokale femstemmige viser blandes med energiske polska-
er og frie improvisationer. 
Jaerv har flere gange turneret i USA, og har optrådt to 
gange på den største folkefest i Nordeuropa, Celtic Con-

nections i Glasgow. Desuden har de arbejdet sammen 
med Sofia Karlsson, Göteborg Symfoni og Vocal Art En-
semble. I februar 2009 udgav de deres første studieal-
bum, "Inrikes", og maj 2014 udgav de deres andet og kri-
tikerroste album "Vol 2".
Se mere og hør eksempler på deres musik på hjemmesi-
den www.jaerv.com.
Billetter kan bestilles på www.nordlek2015.dk.

børn og forældre til hyggeligt og krea-
tivt samvær på børnenes præmisser. Vi 
har helt sikkert et værksted, der passer 
til jer, jeres smag og evner.
Leder af det kreative værksted er, gra-
fisk designer, Jennie Ljunberg Ojczyk, 
som har planlagt inspirerende værkste-
der med nye ideer.
Vi har overordnet tre værksteder, der 
har materialer tilfælles. Her løfter vi lidt 
af sløret for temaerne for værkstederne, 
som er:
•	 Træ	til	havens	fugle
•	 Metaltråd	og	perler	der	pynter	
•	 Lette	og	tunge	ophæng	

Jennie og andre kreative hjælpere stil-
ler inspiration, ideer og hjælp til rådig-
hed, så alle Nordens børn, i alle aldre, 
vil kunne udfolde sig kreativt og hjem-
bringe smukke brugsting og personlige 
ophæng i enkle og æstetiske materialer.
Vi glæder os selv rigtig meget, ja, vi 
kan næsten ikke vente. Vi har oven i 

Koncert med Jaerv

Kor til Spille-
mandsmessen
Korsangere søges!
Stævnedeltagere med kor-erfaring, 
som kunne have lyst til at deltage i 
messekoret ved Spillemandsmes-
sen i Domkirken, kan tilmelde sig 
til Bent Melvej.
Send en mail til bmn50@mail.dk 
eller en sms til 4027 6566.
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Det sker i 
din region

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Midt

Hej alle dansere og instruktører
Sæt kryds i kalenderen den 3. oktober 
2015, da afholder Region Midt kursus 
med Vill Plesner, kendt fra gruppen 
Danseben, som har vundet DM for hold 
flere gange.
Kursussted vil være Vestervangsskolen i 
Viborg og tidspunkt: 10.00 – 17.00
Kurset vil være en erstatning for det In-
struktør træf, som vi med varierende til-
slutning har haft tidligere. Vi håber, at 
vi med så dygtig en instruktør som Vill 
er, at kunne tiltrække både dansere og 
instruktører fra et større område end 
vores egen Region, alle er velkommen, 
også fra vores nabo regioner
Vill vil lære os en hel masse om, hvor-
dan man sammensætter et opvisnings-
program og hvilke danse, der er veleg-
nede til opvisning.
Har man ikke fået rørt benene tilstræk-
keligt i løbet af dagen, så afholder Vi-
borg spillefolk et kursus eller træf for 
spillemænd sideløbende vores kursus, 
og dagen sluttes af med legestue med 
Vill som instruktør, og Viborg spillefolk 
leverer musikken. GDV står for legestu-
en.
Detaljerne er ikke helt på plads endnu, 
så derfor se i Trin og Toner september 
nr. hvor der vil stå alt om tider og priser 
m.m., men sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen.

Danseudvalget i Region Midt

Sommerdans på 
Skamlingsbanken
Traditionen tro inviterer vi til Sommer-
dans på Skamlingsbanken, Skamlingve-
jen 123, 6093 Sjølund fredag den 19. 
juni 2015.
Der er mulighed for at medbringe mad-
kurv og nyde den i de skønne omgivel-
ser på Skamlingsbanken eller at tilmel-
de sig fællesspisning kl. 17.45, hvor der 
serveres en sommer buffet til 150 kr. pr. 
kuvert eksl. drikkevarer
Velkomst til legestue kl. 19.20. Entré, 
kaffe m ½ bolle og lagkage 100 kr.
Danseinstruktør Edit Havgaard Rose og 
Reimer Larsen
Musikken leveres af Regionens spille-
mænd under ledelse af Peer Munkga-
ard. 
Der er plads til ca. 120 dansere og ca. 
10 spillemænd - først til mølle princip-
pet gælder.
Se evt. invitationen på LDF Region Syds 
hjemmeside.
Tilmelding senest 7. juni til Morten Lis-
berg, mail: muddy90@hotmail.com, 
mobil 50709614 eller Christian Jensen, 
mail: c-j@stofanet.dk, tlf. 75572905  
eller mobil 21453116
Arrangør Bjert/Stenderup Folkedanser-
forening og Danseudvalget LDF Region 

Syddanmark

Vil I udvikle jeres dans  som par?
Så kom til kursus Udvikling af Egen-
dans Lørdag den 19. september 2015 
kl. 10.00-15.00 på
Information om adresse følger.
Instruktører: 

Rune Dyekjær Pedersen og Mette Inge 
Baltsersen.
Spillemænd: 

Gert Stenderup Skov og Claus Lisberg
Pris: 250 kr. pr. person, LDF-medlem-
mer 150 kr. eksl. forplejning, som I selv 
bedes medbringe til hele dagen. Husk 
service.
Denne dag vil emner som balance, ro-
tation og kroppens placering i forhold 
til fødderne være i fokus.
Der vil blive optaget video af parret, 
hvorefter der gives individu-elt feed-
back.
Mangler du lige det sidste i at komme 
avet om (eller ret om), så er dette kur-
sus bestemt noget for dig.
Kom og få del i Mette & Runes vejled-
ninger. De glæder sig til at se jer.
Tilmelding senest 8. september 2015
angrjens@gmail.com, tlf. 2460 6398

Med venlig hilsen
Danseudvalget i LDF 
Region Syddanmark

Der er plads til 12 par – Først til mølle 
princippet gælder

AFLYSNING
Da vi desværre ikke kan være i Køge 
Museums hyggelige have til vores mid-
sommerstævne i år, har vi valgt at afly-
se. Vi regner med, at stævnet afholdes 
igen i 2016.

På region Sjællands vegne 
- Hanne Hansen
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Hele stævneområdet ligger inden 
for gåafstand.
Fra hallen til Skovpavillonen er 
der ca. 100 meter og til skolen ca. 
800 meter. Campingområdet lig-
ger til højre for hallen. Fami-
liecamping nærmest og Un-
gecamp fjernest.
Sulte behøver man ikke. Der lig-
ger 6 dagligvarebutikker mellem 
500 og 1500 meter væk.
Skovpavillonen, specielt for unge 
og spillemænd. Her er der også 
natdans. Her serveres morgen-
mad og frokost og også natmad, 
hvis man har behov for det.
Hallen, hvor legestuer og opvis-
ninger finder sted. Bemærk det fi-
ne dansegulv. Foruden hallen er 
der flere mindre sale og en stor 
teatersal. Der er god plads til kur-
ser, workshops, træninger og an-
det. Kan man ikke nøjes med at få 
rørt benene og sangstemmen, så 
er der også et fitnesscenter.

LANDSSTæVNE 

Landsstævne i Assens 2016
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SPILLEMANDSKREDSEN

I Spillemandskredsen er der atter kommet liv i Region Sjælland. 
På et medlemsmøde i Ringsted den 17. januar blev der valgt en bestyrelse på 
fem medlemmer, og den 23. april holdt bestyrelsen sit første møde, hvor 
man konstituerede sig således:
Formand:  Michael S. Petersen
Næstformand:  Frede Nielsen
Kasserer:  Erik Nielsen
Sekretær:  Leif Kastberg
Kurser:   Judith Andersen.
Bestyrelsen er samtidig musikudvalg i Folkedans Danmark, Region Sjælland.

På bestyrelsesmødet drøftede man de kommende arrangementer:
Borcher-Festival:  18.-21. juni 2015 på Falster og Lolland
Folkedansens dag: 8. august 2015 i Andelslandsbyen Nyvang
Håndværkerdag:  23. august 2015 i Maribo
Desværre er Midsommerstævnet i Køge aflyst i år.

På basis af de ønsker, der kom på medlemsmødet, udvalgte man nogle kur-
ser, der vil blive gennemført i næste sæson. Det drejer sig om:
Nodeskrivning  (Sibelius)
Harmonika-teknik
Masterclass for violin.

Desuden blev der på mødet drøftet emner som indkøbsmuligheder for node-
programmer, økonomien, udsendelse af nyhedsbreve og anvendelse af face-
book.

Der var en meget positiv stemning på mødet, der fandt sted i Toreby, og det 
tyder godt for fremtiden for spillemandsmusikken i Region Sjælland.

Folkedansens 
dag på Nyvang 
lørdag den 8. 
august 2015
I ”Andelslandsbyen Nyvang” ved Hol-
bæk afholdes den årlige Folkedansens 
dag med følgende program:

Kl. 10.00:
Indmarch fra hovedbygningen til dan-
sepladsen
  Velkomst
  Opvisning
Kl. 12.00:
Frokost (medbragt mad)
Kl. 13.00:
Opvisning
  Buskspil og dans
Kl. 15.00:
Afslutning i kirken  ved Michael S. Pe-
tersen og spillemændene.

Nyt fra 
Spillemands-
kredsens Forlag
Den To-stemmige udgivelse BIND III 
”Folkedansemelodier fra Himmerland – 
Randersegnen – Vendsyssel & Læsø”, 
som har været udsolgt på forlaget gen-
nem længere tid, bliver nu genoptrykt 
og forventes på lager senest 1. juli 
2015.
Kan bestilles fra hjemmesiden www.
spillemandskredsen.dk eller hos Lisa 
Rogild, e-mail: spilforlag@gmail.com 
eller telefon: 3511 5423 (mellem kl. 
08.00 og l0.00)

Så er der gang i 
Region Sjælland!
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SPILLEMANDSKREDSEN

BorcherFestival, Falster og Lolland
Den 18.-21. juni 2015

Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015

Bjerringbronx, Bjerringbro
Den 27. juni – 4. juli 2015

Folkedansens Dag, Nyvang
Den 8. august 2015

Spillekursus, Høng
Den 14.-16. august 2015

Håndværkerdag, Maribo
Den 23. august 2015

Spillemands-
kalenderen

Torsdag den 18. juni på Marielyst 
Højskole

Kl. 19.00: Ankomst
Kl. 20.00: Koncert med præsentation 

af ny CD
Kl. 21.00: Vildspil / buskspil
Kl. 22.00: Gæster kører til Toreby sko-

le

Fredag den 19. juni på Toreby skole
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 10.00: Workshop: To-takt pols / 

Sønderhoning
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 14.00: Udlæring af Falster-melodier
   Særlig gæst: Jamie Fox med 

oldtime-polka
Kl. 16.30: Pause
Kl. 18.00: Spisning
Kl. 20.00: Koncert: Jensen & Bugge + 

Høirup trio
Kl. 22.00: Fri leg og spil

Lørdag den 20. juni på Toreby skole
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 10.00: Workshop v. Kristian, Mette 

Kathrine og Morten Alfred
   Danse fra Lolland og Falster. 

Instr.: Karin og lokale spille-
mænd

Kl. 12.30:  Frokost
Kl. 14.00: Workshop fortsat
   Lokale danse fortsat
Kl. 18.00: Aftensmad
Kl. 19.30: Bal med flere grupper
Kl. 23.00: Vildspil og hygge

Søndag den 21. juni i Tureby
Kl. 13.00: Kirkekoncert i Tureby 
kirke – afrejse.

Praktiske oplysninger: 
fredgerd7@gmail.com

Borcher-Festival 
18.-21. juni 2015
Spillemanden Borcher Madsen blev født i 1815 i Væggerløse på Falster.

200-året fejres med en festival med følgende program:

Borcher Madsen blev en af Falsters 
dygtigste spillemænd og frodigste dan-
sekomponister. Han flyttede til Nykø-
bing Falster og levede af at undervise 
og spille. Han døde i 1897.
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I sidste nummer manglende fotos af én af huerne, som man kan erhverve 
mønster og garn til, ved at henvende sig til Nanna Guldsmed-Thomsen på  
e-mail orna@post.tele.dk eller tlf. 2490 0193.

Ved årsmødet var jeg så heldig at få 
overrakt formandsprisen 2015.
Det var en stor overraskelse for mig, 
men jeg blev selvfølgelig utroligt glad, 
så tusind tak til både indstiller og LDF.
Både i Øhavskvadrillen og i Egebjerg 
Kvadrillens bestyrelse oplever jeg, at 
vi sammen prøver på at tænke mulig-
heder frem for begrænsninger, så stor 
tak til jer for det gode samarbejde. 
I LDF`s foreninger er der rigtig mange 
frivillige, der gør et stort arbejde både 
i bestyrelser og som hjælpere ved for-
skellige arrangementer. En ting, der 
er lige så vigtig som ildsjælene er jo 
alle de medlemmer, der bakker op og 
hjælper med til, at nye ideer kan af-
prøves.
Jeg mener, det er vigtigt, at vi både 
giver mulighed for at fastholde nuvæ-
rende dansere, men at vi også gerne 
skulle få mulighed for at tiltrække 
nye. 
Et af de tiltag, som jeg har været med 
til at starte på sydfyn har været TIRS-
DAGSDANSEN, som giver øvede dan-
sere mulighed for på en hverdagsaf-
ten at danse nogle af de danse, der 
ikke danses så ofte i foreningerne. 
Der er to gennemgående instruktører 
og så er der to gæsteinstruktører i lø-
bet af en sæson, hvilket medvirker til 
et meget varieret program. Det er 
dansere fra flere forskellige foreninger 
på Fyn, der møder op til disse aftener. 
Alle danser i ”deres egen lokalfor-
ening” ved siden af, det har ikke væ-
ret tanken at ”lokke” dem væk derfra, 
men blot tænkt som et supplement og 
det er kun en tirsdag om måneden. 
Gode instruktører, gode spillemænd 

og nogle meget ihærdige dansere, ja 
det er ingredienserne til dette arran-
gement.
På tilsvarende måde kunne vi måske 
tiltrække nye og yngre dansere, hvis 
de en gang om måneden på en hver-
dagsaften kunne øve trin og lette 
danse sammen med andre begynde-
re, da det måske nok er mere tiltræk-
kende end at skulle starte op i en 
gruppe garvede dansere, selv om alle 
gerne vil hjælpe.
Hvis foreningerne var så store, at vi 
skulle deles i hold, så ville det jo være 
lettere at have begynderhold, voksen-
hold og måske seniorhold, eller man 
kunne have:
•	 	basis-hold	med	grundig	trin-	og	

dansegennemgang 
•	 	turbo-hold	med	lidt	mere	kræven-

de danse 
•	 	lunte-hold	med	lidt	mere	stille	

danse
eller det kunne kaldes noget helt an-
det eller opdeles på en helt anden 
måde, men det er ikke nødvendigvis 
aldersopdelingen, der vil være den 
bedste.
Medlemmerne ville så selv kunne 
vurdere hvilket træningsniveau, der 
bedst ville passe til dem både i for-
hold til kondition og danseerfaring, 
men også i forhold til, hvor meget 
man har lyst til at lære. Der skal være 
plads til alle uanset niveau.

Ja, det er rigtigt gættet – jeg brænder 
for vores fælles sport – FOLKEDAN-
SEN - både nu og i fremtiden. 

Bente Johansen, sekretær i Øhavs-
kvadrillen og Egebjerg Kvadrillen

Stor tak og tanker om folkedansen

Hvordan vil vores folkedans blive dyr-
ket i fremtiden? – vil vores folkedans 
overhovedet blive dyrket?
Om måske 10-15 år, når en stor del af 
de dansende medlemmer desværre ik-
ke kan danse så meget mere, hvilke 
folkedanse vil da blive danset? Hvem 
vil vejlede danserne? Hvordan vil 
dansene blive danset? Disse og man-
ge flere store spørgsmål kører ofte 
gennem mit hoved. Det vigtigste i for-
hold til disse spørgsmål er ikke bare 
spørgsmålene i sig selv, men første 
spørgsmål; HVEM STÅR FOR AT FINDE 
SVAR? For hvis ingen tænker på muli-
ge svar på nogle af disse spørgsmål og 
mange andre i samme stil, hvordan vil 
vores folkedans og –danse så overleve 
efter os...
Jeg har desværre ikke indtryk af at 
særligt mange, om nogen, i vores 
landsdækkende organisation beskæf-
tiger sig med disse problemstillinger 
og jeg har svært ved at se lokalfor-
eninger gøre sig disse storladne tan-
ker. Derfor er min primære bekymring 
ikke svarene på disse spørgsmål eller 
spørgsmålene selv, men hvem der 
sørger for at stille disse og forsøge at 
finde svar!
Jeg synes, at vi har mange gode ting i 
vores kultur, danse og organisation, 
men jeg ser et tydeligt billede af, at 
vores nuværende virkemåder ikke er 
holdbare og derfor ’truer’ vores eksi-
stens. Jeg er rigtig glad for folkedan-
sen, -danserne og de oplevelser jeg 
har fået igennem mit danseliv. Jeg hå-
ber bare, at en stor del af det eksiste-
rer om 10-15 og 40 år.
Jeg er altid klar på en livlig debat om-
kring vores folkedans, så hvis nogen 
skulle få lyst til at snakke om dansen 
og gerne disse vigtige overvejelser 
kan man få fat på mig via mail; mud-
dy90@hotmail.com
       En danseglad opfordring til over-

vejelser og debat fra Morten Lisberg

Vores 
folkedans i 
fremtiden?

Tillæg 
til sidste nummers 
indlæg om ”Toppen 
af Vendelboerne”:
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MEDLEMMERNE 

Efter i marts måned at have deltaget i Landsforeningen Danske Folkedanseres Re-
gionsmesterskaber, drog de fire bedst placerede par den 9. maj til Middelfart for at 
deltage i Landsfinale for regionspar. 
Ved denne konkurrence var der 10 deltagende par fra hele landet. Der blev kon-
kurreret i tre danse: Den lille Hamborger, Sønderjylland, Lette Hans fra Fyn og Gri-
sen Brakte laaret, Møn. Konkurrencen var tæt og deltagerne gjorde alt, hvad de 
kunne for at forsvare Region Nordjylland. Spillemandsgruppen Stry’fri fra Nord-
sjælland leverede en dejlig musik og sveden sprang på panden af parrene.
Efter dagens anstrengelser var det tid til medaljeoverrækkelsen. Her løb Region 
Hovedstaden med guldmedaljen til Sidsel Christine og Andreas Lorentzen. Sølvme-
daljer gik til Inger Nielsen, Frederikshavn og Ture Andersen, Hjørring og Bronze-
medaljen gik til Vita og Anders Ugilt, Sæby. De to øvrige par, Mariane Vesterdorf 
og Leif Christiansen, Gandrup og Kirsten Bjerre og Erik Kristensen, Tårs, var tæt på 
og bed de tre første par i haserne. Så tæt på var de, at de nu har fået mod på at 
stille op igen til næste år for at forsvare deres pladser og måske endda gøre det 
endnu bedre.  
Ved samme arrangement blev der afholdt DM i Folkedans for par, men her havde 
Region Nord ingen deltagende par med.  

Region Nord

LANDSFINALe 
for Regionspar i folkedans

Højskoledag igen en succes
Traditionen tro afholdt Region Syddanmark, Seniorudvalget, en kursus- og 
dansedag på Rødding Højskole i Sønderjylland.
Orkestret var ”Grus i maskinen” + 1 på harmonika, og lederen Arne Bach.
Vi lærte nyt og dansede også gode gamle og kendte legestuedanse. Humøret 
var højt, forplejningen i top, og sidst på dagen ledte Gert Karkov os igennem 
en sangtime.
Gert Karkov fortjener ros for at give os alle en oplevelse udover det sædvanli-
ge igen i år.
Mød op næste år til en dejlig dag. Deltagerantallet skal lidt op, hvis vi skal 
have økonomien til at hænge sammen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen 
fredag den 15. april 2016.

På Seniorudvalgets vegne
Else Marie Gram

Guldbryllup
Birgit og Mads Andersen, Ulbjerg, kan 
fredag den 12. juni fejre guldbryllup.
De mødte hinanden i folkedansen, da 
de gik på seminariet og danser stadig 
hver uge. Begge har livet igennem væ-
ret utroligt dedikerede til folkedansen 
og har gjort en stor indsats i Ulbjerg & 
Omegns Folkedanserforening og været 
værtspar for spillemandsstævner. Mads 
har været kursusleder på Snoghøj og 
Birgit har altid været ved hans side.
Vi ønsker hjertelig tillykke!
                                           Mette Nybo

70 år
Formanden i ”Landsbykvadrillen” igen-
nem 30 år, Jørgen Nielsen, runder de 
70 år den 2. august.
Folkedanserne ønsker ham hjertelig til-
lykke!

Tillykke
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MEDLEMMERNE 

I juni 2014 modtog Rikke en mail fra det 
tyske PR-agentur, der hjalp til med at 
finde europæiske deltagere til Pudong 
Lujiazui International Folk Fitness Dan-
ce Conference i Shanghai. De ville have 
Embla til at komme og deltage i deres 
store dansekonference! 
Læs mere om konferencen her: shang-
hai-dance-conference.com
Efter mange lange overvejelser beslut-
tede vi os for at satse og gøre det! Og 
det blev noget af et sats, for vi skulle 
samle penge til rejsen, visum og delta-
gergebyr. Der blev knoklet ved tasterne, 
og der blev sendt ansøgninger af sted, 
skrevet til folk, forsøgt med konkurren-
cer, osv.  - og det lykkedes !
Vi var blandt andet så heldige at LDF’s 
legatudvalg valgte at tildele os et for-
nemt beløb fra Frøken Karen Fischer 
Hansens Rejselegat, som var med til at 
gøre turen til en realitet for os. Vi fik 
derudover støtte fra: Dansk Kulturinsti-
tut i Kina, Avidenz A/S, Netcompany 
A/S og S.C. Van Fonden. 

embla på international dansekonference i Kina!
Konferencen fandt sted d. 15.-20. okt. 
2014 i den 12-millioner-indbyggere-
store by, Shanghai. Der var 16 danse-
grupper fra 12 forskellige lande verden 
over, der hver skulle optræde 5 gange 
rundt omkring i Shanghai på store 
udendørs scener. Showet er optaget og 
ligger på vores hjemmeside: embla-
dans.dk.   
Da det var en festival, der fremviser 
landenes traditioner, havde vi fået lavet 
en ”let” udgave af en dansk folkedragt, 
med stor hjælp fra Ida Nygaard, som vi 
skylder en stor tak! 
Det hele drejede sig selvfølgelig ikke 
kun om shows, vi var også ude på lidt 
sightseeing. Vi var bl.a. ude i en lille ki-
nesisk by, hvor veje og biler var byttet 
ud med vand og både. Meget idyllisk! 

Vi spiste også en masse god kinesisk 
mad. Vi fik bl.a. et måltid på rigtig ki-
nesisk maner - der var en drejende 
glasplade midt på bordet fuld af en 
masse forskellig mad. (Heriblandt også 
friturestegt hønsefødder! – det skulle vi 
ikke nyde noget af!). 
Men Embla har ikke kun haft en fed tur 
med en masse oplevelser - vi har været 
ude og vise den danske folkedans, og 
ikke kun for kinesere, men for 12 for-
skellige lande verden over! Det var en 
kæmpe oplevelse for os, og det er fan-
tastisk at kunne få lov til at rejse ver-
den rundt med folkedansen! Det viser, 
at al det hårde arbejde, og de mange 
træningstimer pludselig bliver det hele 
værd.  

DM-vinderne fra 2014 / Embla
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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 halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de tørklæder og forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. 
Hørlærred. Smykker og knapper. 
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og 
sykurser. Tilskæring 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

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

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

Vads Møllevej 23 ∙ Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 ∙ 8654 5450
teglborgsko@gmail.com

Trin & Toner



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer 
rettes til kassereren Anne-Grete Jensen, Egeskovvej 127, 7000 
Fredericia, tlf. 2460 6398, angrjens@gmail.com

Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Skjoldborgsvej 25, 8752 Østbirk.
Tlf. 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
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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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 

14.-27.06.15 Sommerkursus for ældre Snoghøj 1/15
Uge 27 Instruktøruddannelse Bjerringbro 2/15 12.04.15
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg
14.-16.08.15 Inspirationskursus Høng 4/15 31.07.15
05.-11.09.15 Instruktøruddannelse Dragt Bjerringbro 3/15 01.06.15

Region Hovedstaden

07.06.15 Aldershvilestævnet/ 
Gladsaxe Folkemusikfestival

Aldershvile  
Slotspark

4/15 -

Region Sjælland

27.06.15 Midsommerstævne NB! stævnet er AFLYST
23.08.15 Håndværkerdag m. folkedans Maribo 4/15 -

Region Syddanmark

19.06.15 Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 5/15 07.06.15
19.09.15 Kursus i udvikling af egendans Info følger 5/15 08.09.15
30.10.-01.11.15 Instruktøraspirantkursus Gårslev, Børkop 4/15 05.10.15

Region Midtjylland

08.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
15.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
22.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
07.-09.08.15 Familiesensommerstævne Langå 3/15 01.05.15
03.10.15 Kursus for dansere og instruktører Viborg 5/15 Info følger

Region Nordjylland

12.-14.06.15 Sommertræf Hjørring 3/15 20.04.15
23.-29.08.15 Harzen-rejse Harzen 1/15 fra 

10.03.15

Oktobertræf 2015 i Silkeborg 
Dansekursus og legestue
I år finder Silkeborg & Omegns Folkedanseres 
årlige dansetræf sted 
Lørdag den 10. oktober i Lunden, 
Vestergade 74, Silkeborg. 
Dansekursus starter kl. 13.00 og slutter kl. 
17.00.
Legestue starter kl. 19.30 og slutter kl.23.30. 
I år har vi fornøjelsen at kunne præsentere 
Anette Klint BechDalstrup som instruktør på 
kurset og leder af legestuen om aftenen.
Snuptaw leverer musikken til kursus og legestue.
Deltagerpriser:
Kursus inkl. kaffe:   kr.  90,00
Legestue inkl. kaffe:   kr.  90,00
Kursus og legestue inkl. kaffe: kr. 160,00
Der kan bestilles aftensmad 
(2 retter) for   kr. 125,00 
Drikkevarer skal købes. 
Tilmelding senest lørdag den 4. oktober:
Teddy Schøler: 24798559 eller formand@totrin.dk  
Astrid Kristensen: 21680068 eller ak@totrin.dk

SæLGeS
Høj hat str. 60 kun brugt få gange, ny-pris 2400 
kr. orginal Susanne Juul, sælges for 700 kr.
Dame Lollands dragt str. 42, Museums kopi, grønt 
skørt og nattrøje
trykt forklæde, kniplingslin, alt håndsyet, kun lidt 
brugt: 2500 kr.

Britt Zawada, tlf. 5460 5565

SæLGeS
2 Himmerlandsdragter:
Herredragt, brystvidde 102 og højde ca. 175 cm
Damedragt, brystvidde 88 og højde ca. 160 cm
Begge inkl. alt tilbehør.

Tlf. 9837 8500


