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I skrivende stund er alle DM-deltagerne i gang med de 
sidste tilretninger af dansefigurer og dansetrin – for om 
mindre end en måned afvikles DM og Landsfinale for re-
gionsmestre i pardans.
Vinderne i Regionsmesterskaberne er her først i april 
ved at tilmelde sig Landsfinalen for Regionsmestre i 
Pardans. Et ganske nyt tiltag, som er med ved DM for 
første gang. To af regionerne har i marts måned afvik-
let et regionsmesterskab i pardans – og det er de tre 
bedst placerede par fra disse mesterskaber, som delta-
ger i landsfinalen.
De fire tilmeldte dansegrupper i Åben Række er i vilkår-
ligt rækkefølge: 
Øhavskvadrillen, Danseben, Aabenraa & Omegns Folke-
dansere samt Mellem Broerne. 
Det bliver uden tvivl spændende at følge de fire danse-
grupper konkurrere, først i det obligatoriske program 
og senere i det frie program. 
Ikke mindre end ti par har tilmeldt sig Åben Række for 
DM i pardans. De ti par er i vilkårlig rækkefølge: 
Christa Kirstine Juul & Patrick Sigvaldsen, Christina Rie 
Due & Danny Blaabjerg Kronby, Annika Lundberg Jen-
sen & Rasmus Lundberg Jensen, Ida Stadsgaard Chri-
stensen & Gert Christensen, Annika Vestergaard & Rune 
Pedersen, Merete Weile Normann & Anders Nielsen, To-
ve A. Larsen & Niels Winberg Clausen, Tina Stenderup 
Skov & ”Bølle” Brian Johansen, Mette Lukasiewisz & 
Carsten Jørgensen samt Brigitte Møller Monrad & Nico-
las Sigvaldsen.

KLAR tIL DM ….?

Hvis du ønsker at vide hvilke regler og krav, der er til 
de forskellige konkurrencedele ved DM, kan du læse om 
det i koncepterne, som du finder på hjemmesiden www.
folkedans.dk – se under Konkurrencer i Folkedans gå vi-
dere til DM i folkedans 2012 eller Regionsmesterskab 
2012 som omhandler Landsfinalen for Regionsmestre i 
Pardans.
Hvis ikke du har bestilt billet til DM, så er det ved at 
være sidste chance. Bestil billet i Netbutikken www.fol-
kedansbutikken.dk
Glæd dig! Det er folkedans på højeste niveau i Danmark 
– lad ikke den chance gå fra dig, det må du se/opleve!
Vi ses i Lillebæltshallerne i Middelfart lørdag den 12. 
maj!

Konkurrenceudvalget

PRogRAMMet SeR SåLeDeS UD:
Kl. 13.00 Velkomst
Kl. 13.10 Landsfinale for Regionsmestre i Pardans
Kl. 13.40 De deltagende gruppers obligatoriske 

program
Kl. 14.30 Medaljeoverrækkelse for vindere i Lands-

finalen for regionsmestre i pardans 
Kl. 14.45 DM i pardans
Kl. 15.30 Kaffepause
Kl. 16.00 De deltagende gruppers fri program
Kl. 17.10  Uddeling af Publikumspris
Kl. 17.15 Medaljeoverrækkelse DM par
Kl. 17.20 Medaljeoverrækkelse DM gruppe
Kl. 18.30 Middag
Kl. 20.00 Der spilles op til DM-bal
Kl. 22.45 Godnat og tak for i dag! 
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ØhAvSKvADRILLen tIL DM
Vores lille folkedanserforening startede med, 
at vi var 4 par, der jævnligt mødtes og dan-
sede forskellige danse og fik lyst til at lave 
små opvisningsprogrammer. 
Bl.a. lavede vi et par små programmer til 
nogle fra gruppens 60-års fødselsdage og så 
blev vi spurgt, om vi ville komme til et par 
andre privat-arrangementer og give en lille 
opvisning for gæsterne og evt. danse lidt 
sammen med dem.
Et af parrene fra vores lille gruppe havde væ-
ret i Japan et par gange med en større grup-
pe, der havde lavet et show i anledning af  
H.C.A.-200 året.  Da der så igen blev spurgt, 
om en lille gruppe folkedansere fra Danmark 
havde lyst til at komme på besøg i Japan, 
ja så blev det vores lille gruppe, der tog af-
sted med kort varsel. Hurtigt fik vi udvidet 
vores lille program til 3 serier, så vi kunne 
give forskellige opvisninger i bl.a. H.C.A. 
parken i en forstad til Tokyo.
I Japan var der rigtig mange tilskuere til op-
visningerne, og det gav jo blod på tanden, 
så nu skulle vi rigtigt til at arbejde videre 
med små opvisningsprogrammer og måtte jo 
have et fast sted at kunne træne, så vi be-
sluttede at danne en forening.
Da vi også mødtes for at trave nogle ture i 
den sydfynske natur, havde vi jo undervejs 
tid til at snakke om, hvad foreningen skulle 
hedde og der var mange forskellige navne 
oppe at vende. Oftest traver vi afsted på de 
afmærkede stier, der går tværs over Sydfyn 
og henover øerne til Langeland, hvor der er 
et stisystem på ca. 200 km. Stien hedder 
Øhavsstien, så det var jo oplagt, at vores 
gruppe/forening selvfølgelig skulle hedde 
”Øhavskvadrillen”, for så havde vi jo både 
dansen og traveturene bygget ind i vores 
navn.
Vi besluttede i 2011 at prøve at stille op i 
den nye seniorrække til DM, hvor vi jo tænk-
te, at der nok var mange andre hold ligesom 
vores, der ville stille op i denne række. Des-
værre måtte arrangementet aflyses p.g.a. for 
få tilmeldte. 
Nu stiller vi igen op til DM 2012 i holdkon-
kurrencen – dog er det blevet i åben række, 
for selv om vi hele tiden hører, at gennem-
snitsalderen i vores foreninger er ret høj, så 

er der åbenbart endnu ikke seniorer nok til 
at kunne gennemføre denne række. 

AABenRAA & oMegnS FoLKeDAn-
SeRe StILLeR Igen oP tIL DM
Efter kraftig opfordring lykkedes det os i sid-
ste minut at samle en kvadrille dansere og 
et par musikere, og så var vi klar til at til-
melde os DM 2012 for grupper. 
Med kun 1½ måned fra første træning til 
DM-dagen er det et meget intensivt forløb, 
men vi er klar.
Vi har næsten alle sammen været med til DM 
før, og vi glæder os til at genopleve den helt 
særlige stemning, der er på selve konkurren-
cedagen, og vi glæder os til at danse vores 
frie program.

DAnSeBen
Danseben er en gruppe i stadig bevægelse 
og udvikling. Kendte medlemmer holder op 
og nye kommer til. I disse rammer har vi de 
sidste par år leget med dansen og musikken.
De obligatoriske danse er gruppedanse, der-
for har vi arbejdet med at få kollektivet på 
dansegulvet til at fungere.
Det frie program har Annette Thomsen sam-
mensat ud fra nogle få af Jørgen Hanskovs 
mange favoritmelodier. Danserne, spillemæn-
dene og instruktøren har i fællesskab arbej-
det på at skabe det frie program. 
Det spændende og fascinerende ved folke-
dansen og musikken er, at det lægger op til 
en mangfoldighed af stemninger og følelser 
hos de udøvende.
Så publikum og dommere grib stemningen!

MeLLeM BRoeRne
Mellem Broerne glæder sig til at vise, hvad 
vi har arbejdet med i det seneste år, hvor 
der er sket nogle udskiftninger på holdet, 
bl.a. at vi har fået Kate tilbage som instruk-
tør. Vi er glade for, at der igen bliver afholdt 
DM, da det for os betyder, at vi bliver udfor-
dret til at udvikle vores dans og øge niveau-
et, først og fremmest for os selv. 
Mellem Broerne er glade for at have vores 3 
reserver, som en del af holdet, da de har væ-
ret uundværlige i arbejdet med dette pro-
gram. Vi håber, at I vil nyde at se dette pro-
gram, for vi nyder at vise det.

en Søndag 
på Amager

Landsforeningens dragtudvalg inviterer 
i samarbejde med Region Hovedstaden 
til en spændende dag på Amagermuse-
et.
Arrangementet vil finde sted søndag den 
3. juni 2012 på Amagermuseet, Hoved-
gaden 4 i Store Magleby.
Museet fortæller levende om Hollænder-
byens historie, som startede med den 
hollandske indvandring, som afslutte-
des i 1521, og den hollandske kultur, 
som bibeholdtes i landsbysamfundet i 
flere hundrede år. 
Dragttraditionen på Amager er bibeholdt 
op gennem tiden og er stadig helt spe-
ciel i forhold til andre danske dragter.
Vi starter kl. 11, hvor vores medbragte 
mad vil kunne indtages på museet, drik-
kevarer skal købes. Efter vi har spist skal 
vi se museets samlinger og der vil blive 
mulighed for at se dragtdele, som ikke 
er i den stationære udstilling og som 
vil blive taget frem til denne specielle 
lejlighed.
En erfaren guide vil fortælle om museet 
og deres samlinger.
Dagen afsluttes med kaffe og kage i mu-
seets cafe. 
Prisen for dette enestående arrangement 
vil, ved 25 deltagere, være 125 kr., som 
dækker: Guide, indgang, kaffe og kage.
Der vil kun være et begrænset deltager-
antal på 25, så skynd dig at tilmelde 
dig til Tina Profft Larsen på telefon 6166 
0612 eller på mail: profft.larsen@live.
dk senest den 20.5.12
Yderlige oplysninger om arrangementet 
kan også indhentes hos Inge Sølling, 
telefon 2763 1929   

Mange hilsner
Inge Sølling og Tina Profft Larsen  

Grupperne skriver …
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Om bukser skriver Ellen Andersen i bogen ”Moden 1790-
1840”: - at knæbukserne var endnu ved slutningen af 
1700-årene så almindelige, at de blot benævnes bukser 
i skifterne. I begyndelsen af 1800-årene måtte de gå højt 
op over maven – en følge af den kortlivede mode.
De lange bukser vakte stor forbitrelse, da de første kom 
på mode ved århundredeskiftet. Forargelsen over de lan-
ge bukser var tydelig – herhjemme fandt man dem lige-
frem anstødelige – i hvert fald var de helt uacceptable i 
dameselskab!
Bukser bærer ikke på samme måde som f.eks. kvinder-
nes hovedtøj egnspræg. Men vi ser en forskel på mate-
rialerne i de bukser, der ligger på landets museer. På 
Sjælland er det næsten udelukkende skindbukser, der 
er bevaret, mens der i Jylland udover skindbukser også 
findes bukser i materialer som vadmel, manchester, klæ-
de, fløjl og silke.
Knud Ågård – sognepræst i Agerskov - beskriver i 1815 
i Tørning Len, altså på Haderslev kanten: - at de abso-
lut må have bukser i manchester fløjl eller andre uden-
landske tøjer, mens den jyske karl godt kan nøjes med 
vadmel og andet hjemmegjort stof og dog være ”meget 
anstændigt klædt”.
Gennem alle tider har mennesket fulgt moden i større 
eller mindre grad – også bønder og håndværkere. Da 
det er deres dragter, der ligger til grund for vore folke-
dragter, bør man i valget af bukser  være opmærksom 
på,  hvilke modetræk, der ligger til grund for den vest, 
der skal passe til. Til knæbukser kan man bære lang vest 
med lange skøder, man kan bære lang vest med korte 
skøder samt nogle korte veste. Man kan derimod kun 
bruge korte veste til lange bukser.
I 1980 skrev Agnes Jørgensen og Agnete Christensen 
”Syvejledning til knæbukser med bred klap”- efter 20 
år var den ved at være udsolgt og samtidig med at be-
hovet for en syvejledning til lange bukser steg, blev der 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Agnes Jørgensen 

BUKSeR tIL FoLKeDRAgteR
og Inga Erichsen, som skul-
le opdatere syvejledningen 
med flere modeller.  De 
havde allerede opmålt og 
beskrevet mange buk-
ser, da jeg kom med i 
gruppen. Alle resul-
tater blev skrevet 
ind i skemaer, så 
det blev oversku-
eligt. Undersø-
gelserne om-
fattede ikke 
skind-

bukser. 
Der blev 

opmålt 72 par 
bukser fordelt på 

44 par knæbukser og 
28 par lange bukser. Af 

knæbukserne var de fleste 
med bred klap. I de lange bukser var det mere ligeligt 
fordelt. Bukserne var for det meste i tætklippet fløjl  - 
nogle gange kaldet manchester, vadmel, hvergarn, klæ-
de og andre uldstoffer. Foret har været i hørlærred, vad-
mel, tyndt hvergarn, andre uldstoffer samt skind. Buk-
serne har været syet med en kraftig hørtråd enten ufar-
vet eller i yderstoffets farve. Knapperne var i forskellig 
størrelse ved linning og bukseben. 
I over halvdelen af bukserne blev der fundet seleknap-
per. Det har altså  været ret almindeligt selvom: - en 
fransk guvernante hævder at seler uvægerligt vil gøre 
mandens skuldre svage, maven større og i det hele taget 
svække menneskeracen i flg. Ellen Andersens ”Moden 
1790-1840”.
Efter at have arbejdet med emnet bukser i et par år ud-
kom bogen ”Bukser til folkedragter” i 2003 og den in-
deholder sybeskrivelser til knæbukser med bred klap (2 
variationer) og med smal klap og til lange bukser med 
bred og smal klap. Derudover er der generelle syvejled-
ninger, som syning af knaphuller, trenser og snørehul-
ler, isyning af knapper og lomme i linning. Der er også 
væveopskrifter til seler.
Sammen med syvejledningen er der mønster til 5 typer 
bukser i 4 størrelser med udgangspunkt i livvidden, hvis 
man ikke vælger at tegne et personligt mønster.
Bogen kan købes hos Danske Folkedanseres Salgsafde-
ling.

Karin Becker
LDF’s Dragtudvalg
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Magasinet BUNAD
Skandinavias eneste
magasin om bunader og 
folkedrakter

Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Magasinet BUNAD
Pris KUN kr. 377,- (NOK) pr. år. (4 utgaver rett i postkassen.)

Navn: .............................................................................................

Adresse: ........................................................................................

Postnr./Sted: .................................................................................

Land: .....................................

Send kupongen til Magasinet BUNAD AS. Pb. 93, 3441 Røyken, Norge
Du kan gjerne bestille på telefon +47 31 28 09 10.
Du kan også bestille direkte på: www.bunad-magasinet.no

I Magasinet BUNAD finner du fyldige reportasjer og flotte 
bilder av bunader fra hele Norge. Vi presenterer også 
danske og svenske drakter. Bli kjent med mange av våre 
dyktigste bunadtilvirkere, sølvsmeder, historikere og andre 
spennende personer som har masse kunnskap om vår 
draktskatt! 

Besøk våre internettsider: www.bunad-magasinet.no

Fo
to

: E
va

 B
ræ

n
d

Abonnér på

Magasinet

BUNAD.

Kun NOK 377,-

Redaktørskifte
Jeg har igennem de seneste par år haft den aftale med LDF’s styrelse, at jeg skulle stoppe 
som redaktør af Trin & Toner forholdsvist hurtigt efter, at jeg gik ud af Styrelsen – ikke 
fordi jeg var blevet træt af hvervet, men fordi det som redaktør ubetinget er en fordel at 
være helt tæt på Landsforeningens og Styrelsens arbejde. Det er nu engang nemmest, når 
man har ørerne helt tæt på LDF’s og DFS’ vandrør!
Der var lige nogle ting, der skulle falde på plads først, men nu er det så vidt: Fra og med 
juni 2012 overlader jeg posten som ansvarshavende redaktør til Marianne og Dorthe på 
LDF’s sekretariat – dog med lovning om at fungere som tilkaldevagt i en overgangsperio-
de, hvis det skulle blive nødvendigt.
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, jeg har haft kontakt med i min tid som ”bladda-
me” – det være sig LDF’s og DFS’ styrelses- og udvalgsmedlemmer, regionsrepræsentanter, 
LDF- og DFS-medlemmer, kursusledere, korrekturlæsere, LDF’s sekretariat, annoncører, sam-
arbejdspartnere hos Mediegruppen, Jørn Thomsen/Elbo, Aalborg Reklame-Foto og Distri-
butionPlus samt alle jer andre, jeg har mødt på min vej.
Det har været en STOR fornøjelse!!

De bedste hilsner
Lone Schmidt

red.pens.
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Mangler du inspiration til sæsonens under-
visning så er Høngkurset lige stedet for dig. 
Der vil som sædvanlig være 2 temaer på pro-
grammet, men af forskellige årsager var pro-
grammet ikke helt på plads ved redaktionens 
slutning. 
Se på hjemmesiden www.folkedans.dk under 
Kurser/Efteruddannelse for Instruktører/Høng-
kurset, hvor du kan finde alle oplysninger og 
tilmelde dig til kurset eller læs mere i juninr. 
af Trin & Toner.
Også instruktøraspiranter og erfarne dansere 
er velkommen på kurset, men vi gør opmærk-
som på at undervisningen vil være rettet mod 
instruktører.

KURSUSSteDet eR SoM 
SæDvAnLIgt:
Landbrugsskolen Sjælland i Høng
Finderupvej 8, 4270 Høng

AnKoMSt og AFRejSe
Fredag den 17.8.2012 kl. 18.00
Søndag den 19.8.2012 kl. 14.00

InDKvARteRIng
Fortrinsvis på 2 personers elevværelse med 
eget bad og toilet.
Alt sengetøj og håndklæder medbringes.

KURSUSPRIS
Kursus, ophold og forplejning: 1.850 kr.
LDF tilskud til foreningsmedlemmer 650 kr.
Din LDF-foreningsmedlemspris 1.200 kr.

tILMeLDIng SeneSt 30. jUnI 2012.
Tilmelding skal ske på hjemmesiden www.fol-
kedans.dk under Kurser/Efteruddannelse for 
Instruktører/Høngkurset.

BetALIng 
Betaling skal ske ved tilmeldingen og kan ske 
med check eller over netbank som indbeta-
lingskort med kortartkoden 73 på kreditor nr. 
87 284 263, angiv kursus/stævne og navn 
som tekst.
Ved afbud op til 14 dage før kurset tilbage-
holdes 10% af kursusprisen i administrati-
onsgebyr. Se i øvrigt afbudsreglerne på www.
folkedans.dk under Kurser.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte:
Kursusleder Egon Agerskov, Villavej 14, 
4340 Tølløse, tlf.: 5918 6338 / 3025 6338 
E-mail: egon@agervilla.dk 

Med venlig hilsen og på gensyn i Høng
Egon Agerskov

Efteruddannelseskursus på Sjælland 17.–19. august 2012

har du hang til inspiration?  
– Så KoM tIL hØng

Årets tilbud til instruktører, der har et senior-
folkedansehold eller et almindeligt voksenhold, 
hvor gennemsnitsalderen med årene er steget 
stille og roligt. 
Kom og få en kort instruktøruddannelse/ny in-
spiration, hvor du vil lære en masse om de ting, 
du skal være opmærksom på, når du underviser 
seniorfolkedansere.

MåLgRUPPe
Kurset er for instruktører og øvede dansere, 
der ønsker bedre forudsætninger for at in-
struere på et seniorfolkedansehold.

InDhoLD
Basisforudsætninger for instruktion af senior-
folkedansehold med vægt på bl.a. sociale om-
gangsformer, ældremotorik og simplificering 
af danse m.m.

InStRUKtØR
Christian Obel

SteD
Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry
Toget standser lige udenfor højskolen.

tID
Fra fredag d. 14. september 2012 kl. 19.00
Til søndag d. 16. september 2012 kl. 15.00

PRIS
Kursuspris  2.711 kr.
Tilskud til LDF medlemmer  1.511 kr.
LDF medlemspris  1.200 kr.

InDKvARteRIng
Sker i dobbeltværelser. Der vil være et tillæg 

for enkeltværelse på 300 kr. Det er ikke sik-
kert, vi kan opfylde alle indkvarteringsønsker, 
det vil i så tilfælde være først til mølle.

tILMeLDIng
Via hjemmesiden www.folkedans.dk under 
”aktuelle kurser” her vil være beskrivelse af 
kurset samt tilmeldingsskema.

tILMeLDIngSFRISt
august 2012

YDeRLIgeRe InFoRMAtIon
Kontakt kursuslederne Gert Højen Hansen,
tlf. 2089 6963 / 8694 4499,
gert.hansen@hotmail.com
Birthe Jørgensen, tlf. 5174 4561,
dansesild@hotmail.com

WeeKenDKURSUS for instruktører i seniorfolkedans
Endelig kommer det!
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Stævne

Hermed præsenteres: logo til Landsstævne 2013:

Landsstævneudvalget i Hundested er som nævnt i et 
tidligere nummer af Trin & Toner godt i gang med al 
planlægning og forberedelse til at tage imod Lands-
stævnedeltagere sommeren 2013.

nU eR Logoet FoR LAnDSStævnet KLARt!
”Ro-manden” fra Hundested har fået en central plads. 
Denne mand i sin lille robåd er en slags ”vartegn” for 
Hundested og omegn.

I Halsnæs kommune er der et fantastisk udvalg af spæn-
dende og interessante udflugtsmål at besøge. Et af dem 
er Hundested havn, som ligger i meget kort afstand (gå-
afstand) fra selve den plads, hvor Landsstævnet kommer 
til at løbe af stablen. Havnen kommer også, med alle dets 
faciliteter og plads, til at være en stor del af stævnet.
En kort beskrivelse af Hundested havn:
”Rigtig hjertelig velkommen til en rigtig havn som kan 
ses, lugtes, røres og føles.
Velkommen til et miljø, hvor smedjer, værfter og bed-
ding ligger side om side med gallerier og kunsthånd-
værker.
Adskillige restauranter pryder havnefronten, hvor alt 
fra nyfanget fisk til lokalt brygget øl kan nydes.
Gå på opdagelse i Fiskeriets og Havnens Hus, hvad en-
ten det gælder at lytte til brummen fra den legendari-
ske Hundested motor eller at klappe en fisk på oplevel-
sesplatformen.
Indtag højdedraget mod nord, Skansen, hvor udsigten 
fra Knud Rasmussens Hus kan nydes til fulde”.
Alt dette, samt selvfølgelig dans og musik, har I mu-
lighed for at opleve til Landsstævnet i Hundested, som-
meren 2013.

Landsstævne-udvalget

LAnDSStævne 2013

Nu er der efterhånden kun et par måneder tilbage in-
den sommerens store oplevelse NORDLEK 2012 løber af 
stabelen og det ser ud til, at vi bliver pænt repræsen-
teret fra Danmark. Pr. 10. april var der tilmeldt ialt 310 
deltagere fra Danmark, men da tilmeldingen først slut-
tede den 15. april, er der sikkert kommet flere til.
Vi håber, at alle deltagere vil få et rigtigt godt stævne 
og vil bakke op om alle de danske indslag, men at I ik-
ke mindst vil benytte lejligheden til at stifte bekendt-
skab med dans og musik fra de andre nordiske lande.
Legestuerne er lidt anderledes denne gang, hvor det er 
kortere programmer fra det enkelte land, så man får en 
større rundtur i Norden på en aften og der bliver rig lej-
lighed til at prøve noget forskelligt med dans i 4 sale 
hver aften. Husk også de forskellige dansekurser, der er 
under stævnet.

Onsdag har vi jo den danske nationalopvisning, hvor vi 
håber, at rigtigt mange vil være med. Vi ved jo ikke, 
hvem der vil deltage i nationalopvisningen, da arran-
gørerne ikke har sat et felt af i tilmeldingen, hvor man 
kunne angive, om man var ”aktiv danser/spillemand” 
eller ”turist”.
Ligeledes ved vi heller ikke hvilke grupper, der har meldt 
sig til PR-opvisninger og/eller deltager i dansekonkur-
rencen på torvet torsdag eftermiddag.
Vi håber, at alle vil få et godt stævne og nyde den smuk-
ke norske natur, som ligger lige uden for døren når man 
befinder sig i Steinkjer.
Vi ses i Steinkjer!

Den danske nationalkomité

noRDLeK 2012  
I SteInKjeR
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ReFeRAt fra DFS generalforsamling
Der var ca. 30 fremmødte til Generalforsamlingen i Danske Folkedanseres 
Spillemandskreds søndag den 4. marts 2012 i Ringsted.

1. valg af dirigent
Erik Nielsen, Ramsø.

2. valg af referent
Anne-Grete Jensen, Fredericia

3. Formandens beretning
Formandens årsberetning er tidligere trykt 
i Trin & Toner. Formand Michael S. Petersen 
gennemgik beretningen, som blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af det forløbne års 
regnskab inkl. budgettet
Bjørn Kiilerich gennemgik regnskabet, som 
blev godkendt. Regnskabet udviste et pænt 
overskud.
Kasserer Bjørn gennemgik budgettet, som 
også blev godkendt.
Grethe spurgte til gruppemedlemskab, og 
kassereren forklarede dette.
Michael opfordrede til, at alle meldte sig ind 
som alm. medlemmer.

5. Behandling af indkomne forslag fra 
foreningens medlemmer eller styrelse
Der var ikke modtaget forslag.

6. Fastsættelse af kontingent
Styrelsen havde foreslået uændret og det 
blev godkendt.
Kontingent for 2013 bliver derfor:
450 kr. for alm. voksenmedlem
300 kr. for gruppemedlem
150 kr. for ungdomsmedlem til og med 25 år
50 kr. for børn og unge til og med 18 år
75 kr. for passive medlemmer

7. Styrelsens arbejdsplan for det 
kommende år:
Michael gennemgik arbejdsplanen. Der er 
fokus på  
•	 ungdomsarbejdet
•	 nodeudgivelse 
•	 regionsarbejdet – Michael møder gerne op 

til et møde, 
•	 strategiplanen for nye fokusområder
•	 samarbejde med de andre foreninger

8. valg af formand
Michael S. Petersen blev genvalgt.

9. valg af styrelsesmedlemmer:
Ingolf Ryom-Nielsen blev genvalgt
Birger Jensen blev genvalgt.

10.  valg af 2. suppleant:
Knud E. Christiansen genvalgt som 2. sup-
pleant

11. valg af revisor og suppleant:  
Henning Søndergaard Andersen genvalgt 
som revisor.
Erik Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

12  eventuelt
•	 Ingolf berettede om ungdomsudvalget og 

vilde ideér om at sende et superungdoms-
hold ud i Europa, mangler hjælp til søg-
ning i fonde etc.

•	 Michael berettede om nodeudgivelse – sø-
ger projekter. Idé til musikudvalg for lands-
stævnet om et instrumentværksted.

•	 Aksel: vedr. regionsarbejdet tanker og idé-
er lokalt.

•	 Spørgsmål fra Palle vedr. unge mennesker, 

”hvor er de henne?” – gav følgende giv-
tige debat:
 − Ingolf: Har udarbejdet en liste vedr. 
netværk af undervisere.

 − Michael: Berettede om sms-kæde på 
Roskilde Festival, hvor 4.000 unge dan-
sede lancier.

 − Tonny: Problem med, at få unge spiller 
folkemusik, det afhænger af musiksko-
lelæreren. DFS skal synliggøres på mu-
sikskolerne i hver landsdel.

 − Ingolf: Overvejer TRIAS Rasmus, Jonas 
& Christoffer

 − Michael: Ikke fokusere på den dårlige 
historie

 − Torben: Ungdom starter i børnehaven, 
hvor man er velkommen med musikal-
ske indslag

 − Aksel: Den gode historie om høstfest i 
friskolen, bidrog med folkedans og mu-
sik, 200 fik en fed oplevelse.

 − Erik: Har konstateret, at det var umu-
ligt at finde folkemusik på DAP-maski-
nen i fitnesscenteret.

 − Michael: 120 efterskoleelever i Tølløse 
havde danset sammen med Helle.

 − Michael: Overvejer kursus for musiksko-
lelærere.

 − Gustav: Ungdomsarbejde - flere penge 
i budgettet!

•	 Anne-Grete: ønsker info om ændringer på 
hjemmesiden, gerne info på mail eller et 
notat under nyheder, så det er hurtigt at 
finde.

•	 Anne-Grete: informerede om LDF arrange-
mentet 17. marts i Fredericia, optakt til 
Nordlek med P.A.Røstads orkester. Kursus 
og Bal. Samarbejde mellem region Midt 
og Syddanmark.
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Ja, det kan man som dansker roligt være 
stolt af. 40 grupper fra den danske folke-
musikscene. 
Det er en bredspekteret skare af det bedste 
af det bedste fra Danmark. Dygtige folke-
musikere, der på hver deres måde fortolker 
musikken. Hvor er vi rige, det er da rigdom 
at have så mange dygtige mennesker, der 
har dedikeret deres liv til folkemusikken. 
Der er den helt traditionelle spillemands-
musik, som er den, vi nok bedst kender i 
folkedanser- og spillemandsmiljøet, til den 
kontemporære. Der er en mangfoldighed af 
musik og sang, fra rolige øjeblikke til hæs-
blæsende rytmer, fra enkelt, spinkelt og fint 
akkompagnement til stor lyd med masser af 
energi og nerve. Og hver musiker har sin 
stil, og da er det musik for alvor bliver in-
teressant, det er ikke bare kopieret, men er 

blevet til en personlig stil. Selvom mange 
”har stået i lære”, så har de formået at fin-
de dem selv og dermed gjort musikken til 
deres. 
Danish roots – growing in the world. Den 
danske folkemusik er populær ude i verden 
og høster stor anerkendelse på diverse fe-
stivaler i hele verden. Disse to CD´er er re-
klame for den danske folkemusik og mon 
ikke der er endnu flere koncerter på vej. 
Disse 2 CD’er kan ikke købes, men er ude-
lukkende udsendt til alverdens radiostatio-
ner og medier som reklame for den danske 
folkemusik. Til information kan meget af 
musikken høres på radiostationerne www.
den2radio.dk og på vores kommende dan-
ske folkemusikradio www.folkradio.dk. De 
enkelte bands har udgivet CD´er, som kan 
købes ved at gå på www.gofolk.dk.

Projektet Danish Roots – Growing in the 
World blev startet i 2006 med det formål at 
styrke den danske roots- og folkemusik på 
den internationale musikscene rundt om-
kring i verden.Projektet fortsætter på 5. år 
med støtte fra en række musikorganisatio-
ner. Danish Roots ledes af en styregruppe 
med repræsentanter fra Dansk Musiker For-
bund, Dansk Artist Forbund, Danske Jazz, 
Beat og Folkemusik Autorer, Danske Popu-
lær Autorer, Tønder Festivalen og et med-
lem af Folkemusikudvalget/World Music Den-
mark. Danish Roots har ansat Morten Alfred 
Høirup som projektkoordinator.
Vil du gerne vide mere om Danish Roots, 
kan du finde mere information på www.da-
nishroots.eu

Dorthe Linde Jørgensen

BASco 
– Big Basco go 0811
Ny "stærkere" CD med Basco 
– Big Basco

De 4 Basco medlemmer + de 3 blæsere smel-
ter sammen til en stærk strøm af musik, ener-
gi og sjove kommentarer. De fire fra Basco 
hører hver især til i superligaen af dansk/
svensk folkemusik. Uden skam stjæler de 
hæmningsløst fra skandinaviske, engelske, 
skotske, irske og nordamerikanske musiktra-
ditioner. Og blandet med et heftigt sammen-
spil giver det Basco en unik bandlyd. 
På "Big Basco" har kvartetten inviteret tre 
hornblæsere indenfor og denne legering af 
træ og messing har givet en smidig og stærk 
musik, der er velegnet for ethvert publikum. 
Basco-saucen er endnu stærkere. De tre blæ-
sere er: Mads la Cour (DK): Flugelhorn. Ulrik 
Kofoed (DK): Horn. Jonatan Ahlbom (SE): 
Helicon. Ydermere gæsteoptræder den formi-
dable og prisbelønnede norske sanger Kim 
Andre Rysstad på to af CD’ens 13 skæringer. 

De 3 blæsere er kendte fra deres samarbejde 
med Danmarks Radios big band, det dansk 
svenske Tummel og Odense Symfoniorkester.
Basco består af: Hal Parfitt Murray (DK/
SCO) på vokal, violin, bratsch, foot tapping 
og cello, Andreas Tophøj (DK) på violin, 
bratsch og vokal, Ale Carr (SE) på cittern, 
whistling, og vokal, Anders Ringgaard (DK) 
på harmonika, trombone og vokal
Som det fremgår af ovenstående, så er lyd-
billedet ikke helt, som vi kender det i tradi-
tionel spillemandsmusik. Der er stor messing-
lyd som underlægning og ind imellem skifter 
horninstrumenterne over til at blive melodi-
bærende. Den dybe messinglyd giver musik-
ken bund, så de mere spinkle strengeinstru-
menter bliver båret frem. Men strengeinstru-
menterne kan nu også godt sige noget, der 
er masser af saft og kraft i dem.

Udover messing instrumenterne, udnyttes de 
dybe mandsstemmer også, både til sang og 
som underlægning. Foottapping, et fanta-
stisk rytmisk underlag på flere melodier. Og 
morsomme mellemspil, hvor horninstrumen-
terne viser, hvilke effekter de kan lave.
Der er stor, smittende glæde og energi i mu-
sikken. Der er mange rytmiske riffs og det er 
tydeligt at mærke den kæmpe musikalitet og 
det musikalske overskud alle Big Bascos med-
lemmer er i besiddelse af. 
Der er rolige lyttenumre, hvor man svømmer 
hen i tankerne og de afløses af heftige me-
lodier, hvor foden ikke kan lade være med at 
tappe.
Vil du høre mere kan du kigge forbi www.go-
folk.dk, www.folkshop.dk eller ringe til Erling 
på Go´ Danish Folk Music på tlf. 7572 2486.

Dorthe Linde Jørgensen

Danish roots – growing in the world
Is proud to present forty outstanding roots and folk bands from Denmark.
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Tema-oplægget til Ove er det at få mu-
sik og endda god dansemusik ud af no-
derne - melodierne. Vejen går bl.a. via 
tungen/ mellemgulvet, buen og bæl-
gen for vore traditionelle musikinstru-
menter. Som de fleste ved, men det, 
som mange af os har svært ved, er net-
op denne del af spillet – én ting er at 
kunne spille noderne, en anden er at 
få ”tav’et” så det bliver forrygende spil-
lemandsmusik til dans.
Årets underviser er velkendt over det 
ganske land – Ove Andersen, Bjerre-
grav.
Hans entusiasme og pædagogiske ev-
ner er fænomenale, så der er garanti 
for et godt udbytte af kurset
Kurset er for Niveau II og III. Se evt. 
nærmere på www.spillemandskredsen.dk
Vi glæder os til at se dig!

KURSUSSteD
Landbrugsskolen Sjælland i Høng
Finderupvej 8, 4270 Høng

AnKoMSt/AFRejSe
Fredag kl. 18.00-19.00/søndag kl. 
13.00.

InDKvARteRIng 
På 2-personers værelser med bad og 
toilet. Medbring sengetøj, linned og 
håndklæder.

PRIS 
Kursuspris 1.750 kr.
For DFS medlemmer  1.250 kr.
 
tILMeLDIngSFRISt
Senest den 31. juli 2012

KURSUSLeDeR
Gunnar Petersen, Smedestræde 3, Vi-
skinge, 4470 Svebølle. Tlf. 5929 4353, 
gp@dbmail.dk

Har du hang til god 
spillemandsmusik? 
- Så taG tIl HøNG

teMAKURSUS 
høng 17.-19. august 2012
”Betoninger og underdelinger i Spillemandsmusikken”

KURSUSBeSKRIveLSe: 
Musescore - Sibelius 6 eller 7 
Der vil blive brugt et gratis program - Musescore og Købepro-
grammet Sibelius 6 eller 7 i løbet af dagen. Vi vil også alle få 
mulighed for at bruge et nodescanningsprogram, så alle no-
der (alt efter kvaliteten af løsbladet) ikke behøver at blive 
skrevet ind. 
Nogle har Sibelius, men er ikke kommet rigtig i gang med det 
- andre har intet program og for dem installerer vi Musescore. 
Det, vi gerne skulle nå, er at komme i gang - kunne skrive no-
der efter et løsblad eller, hvis det er skrevet nogenlunde i for-
vejen - kunne scanne noden - bearbejde den - transponere 
den - sætte den pænt op på arket osv. og til sidst printe den 
ud og gemme den som en pdf. 
I Sibelius kan vi komme langt omkring i programmet. 
I Musescore kommer vi igennem alt det grundlæggende, der 
skal til indenfor spillemandsmusikken (programmet er lidt nyt 
for underviseren også :0)

Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholder kursus 
Søndag den 13. maj 2012 
Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia 
09.00-10.00  Kursusstart: opsætning af PC’ere (der er kaf-

fe/rundstykker imens) 
10.00-12.00  Undervisning 
12.00-12.30  Frokost, som man selv medbringer 
12.30-14.30  Undervisning 
14.30-14.45  Kaffepause 
14.45-15.45  Undervisning 
15.45-16.00  Pakke sammen 

Medbring selv PC, hvor enten Musescore eller Sibelius 6 el. 7 
er installeret. Der er mulighed for at gøre det på kurset, hvor 
der er trådløst internet, så man også kan få de sidste opda-
teringer ned, hvis man ikke selv har et mobil internet.
Kursus gennemføres ved min. 7 deltagere - der er plads til 10 
PC’ere (man kan være 2 ved hver).

Kursuspris for DFS-medlem kr. 200,- ikke-medlem kr. 400,- Be-
taling ved ankomst 

Sidste bindende tilmelding er den 7. maj 2012 til Reimer 
Larsen 

KURSUSLeDeR:
Reimer Larsen - tlf. 61 51 08 12 - mail reimerlarsen@gmail.com 

InStRUKtØR:
Gunnar Petersen - tlf. 59 29 43 53 - mail gp@dbmail.dk 

Spillemandskredsen afholder et tilsvarende kursus den 9. 
september 2012 i Ridemandsmølle, Godthåb, Svenstrup 
J., hvor Bjørn Kiilerich er kursusleder. Annonceres senere.

KURSUS I 
noDeSKRIvnIng 
”Kunsten at bruge et nodeprogram til selv at 
lave flotte læsbare noder at spille efter” 
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 Region noRDjyllAnD

Region Nordjyllands Udflugt 10.-12. august 2012
går til Ridemandsmølle, Ridemandsmøllevej 5, Godthåb, 9230 
Svenstrup.
Der er mulighed for campering ved og omkring Ridemandsmølle, el-
ler lej et værelse på det nærliggende Motel Europa. Vandrerhjemmet 
i Aalborg er også et godt bud. Vi skal til sangaften med Visens Ven-
ner. Besøge det gamle hammerværk, og høre den spændende histo-
rie omkring det. Gå en tur med guiden Peter Jørgensen ved Guld-
bækken. Spise grillet gris. - Til legestue ledet af Trine & musik af 
Hanegal. Så skal vi sidst, men ikke mindst, til spillemandsgudstje-
neste i Godthåb kirke. 
Program
10. august.
Der kan flyttes ind på campingområdet fra kl. 16.00, der vil være 
hjælp til placering.
Sangaften med Visens Venner i Ridemandsmølle kl. 20.00, der ser-
veres kaffe og kage. 
Øl og vand kan købes. 
11. august 
Forudbestilt morgenmad i Ridemandsmølle kl. 8.00–9.00.
Kl. 11.30 fælles MEDBRAGT frokost i det grønne (kan blive inden-
dørs, hvis det mod al forventning regner).
Kl. 13.30 går vi sammen til besøg på det gamle hammerværk og 
guidet tur ved Guldbækken. Der er kaffe og småkager i Ridemands-
mølle efter turen ved Guldbækken.
Kl. 18.00 aftensmad i Ridemandsmølle. Øl, vand & vin skal købes.
Kl. ca. 20.00 legestue med kaffe & kage. Øl & vand skal købes. 
12. august
Forudbestilt morgenmad i Ridemandsmølle kl. 8.00–9.00.
Kl. 10.00 spillemandsgudstjeneste i Godthåb kirke
Umiddelbart efter gudstjenesten siger vi farvel til hinanden i Ride-
mandsmølle.   
Medbring eventuelt kaffe & kop, en formiddagsbajer eller vand kan 
købes. 
Priser pr. person
Hele arrangementet 325 kr. ekskl. morgenmad.
Kun legestue lørdag 80 kr. inkl. kaffe og kage  
Spillemandsgudstjeneste søndag er GRATIS  
Morgenmad 20 kr. pr. person pr. dag 
Praktiske oplysninger
Camping området er ikke så stort, så det er ikke muligt at slå for-
telt, markiser eller læsejl op. På grund af brandfare skal der være 3 
meter hele vejen rundt om hver campingvogn, teltvogn eller telt. 
Der er ikke mulighed for strøm. Der er bad, toilet og muligt at hen-
te vand på skolen.
Hvis nogle har lyst til at overnatte i ”medbragt seng” i skolens gym-
nastiksal er der også mulighed for det.
Morgenmad: Kaffe, te, brød, smør, ost og marmelade
Menu: Jørn Søgård fra Søgårds Gårdbutik kommer og griller en gris. 
Til den serveres: Kold kartoffelsalat, salatbar, dressing, flutes.
For at Jørn ved, hvor stor en gris han skal slagte, er tidlig binden-
de tilmelding nødvendig.

Tilmelding 
Senest 14. juli til:                            
Trine Andersen, tlf. 4037 9019, Mail. sok@pc.dk 
Jette Larsen, tlf. 2134 3542, Mail. jetteogib@stofanet.dk 
Ved tilmeldingen vil vi gerne vide, om I overnatter i campingvogn, 
i gymnastiksalen, skal have morgenmad, deltager i hele arrange-
mentet, eller kun legestuen. Håber I synes, det hele er en god idé 
og vi ses.                   

     Hilsen Møllekvadrillen og Region Nordjylland
Vandrerhjem: tlf. 9811 6044, www.danhostelaalborg.dk   
Motel Europa: tlf. 9838 4133, www.moteleuropa.dk

 Region SjællAnD

Danske Folkedansere - Region Sjælland 
inviterer til Midsommerstævne på Køge Museum lørdag den 16. 
juni fra kl. 11:00 til 16:00 
Vi skal danse og spille sammen i den pragtfulde museumshave på 
Køge Museum (Nørregade 4, der er adgang gennem porten fra 11.00 
til 12.00). 
Der er gratis adgang til haven og museet for alle folkedansere og 
spillemænd samt deres gæster. 
Programmet er (cirka-tider): 
Kl. 11.00–12.00 Ankomst og velkomst, spillemandsmusik og dans 
Kl. 12.00–13.00 Vi spiser den medbragte mad 
Kl. 13.00–13.30 Evt. opvisninger i byen 
Kl. 13.30–14.30 Legestue i museumshaven (midsommerstang) 
Kl. 14.30–15.00 Kaffe 
Kl. 15.00–15.50 Legestuen fortsætter 
Kl. 15.50–16.00 Tak for i dag 
Medbring frokostkurven, tæppe eller stole og borde. Husk sangbo-
gen. 
I kan købe øl, vand, kaffe, the, og kage. 
Vi vil gerne gøre lidt reklame for folkedansen med et par opvisnings-
hold i byen (for eksempel på torvet eller i gågaden). Vi håber, der 
er foreninger, der har lyst til at lave en opvisning af tyve minutters 
varighed med egne ledere og spillemænd. Opvisningerne må gerne 
være uden folkedragter. Vi hører gerne fra jer. Tilmelding til Randi 
– se nedenfor. 
Det ville være dejligt, hvis vi kunne få forskellige instruktører til at 
lede legestuen i museumshaven. For bedre at kunne fordele tid til 
instruktørerne vil vi gerne vide, hvem der kan lede og hvornår det 
passer bedst. Tilmelding til Randi – se nedenfor. 
I tilfælde af regn er der mulighed for at danse og spise i Rådhusar-
kaden. 
Vi glæder os til at byde velkommen til rigtig mange folkedansere. 

Lone og Randi. 
Velkommen til dansere og spillemænd i festligt lag, 
Velkommen til en herlig midsommerdag. 
Henvendelse til Randi Bonderup Dam-Jensen, tlf. 2254 3130 - 
e-mail: randi_bonderup@hotmail.com
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Det  sker  i  d in  region

Region 
Midtjyllands 
regions-
konkurrence
De fem deltagende par i Re-
gion Midtjyllands første re-
gionskonkurrence i pardans.
De tre vindende par, set fra 
venstre, 2. præmie, Inge 
Mejrup & Tage Lang, i mid-
ten 1. præmie, Marianne 
Johansen & Frede Johansen 
og til højre 3. præmie, Lise 
Tauber & Niels Jørgen Klau-
sen.
(Foto: Knud Gaarn-Larsen)

Søndag den 25. marts blev der afholdt regionsmester-
skab i folkedans i Ridemandsmølle i Nordjylland. Der 
deltog 7 par, som blev bedømt af dommere fra Lands-
foreningens konkurrenceudvalg. Bent Melvej, Viborg, 
spillede til dansene.
De tre bedst placerede par blev Inger Nielsen, Frede-
rikshavn og Ture Andersen, Hjørring, Bodil og Per Hav-
krog, Aalborg samt Kirsten Bjerre Jensen, Øster Hjer-

mitslev og Erik Kristensen, Tårs. Alle fik medaljer og en 
indbydelse til at deltage i landsmesterskabet den 12. 
maj i Middelfart.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag for de ca. 60 
fremmødte med dans og konkurrence. Det hele blev fint 
kædet sammen af Trine Andersen.

Vita Ugilt
(foto: Søren Kringel)

Regionsmesterskab i folkedans
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Forårsstævne på Bøgeskov skolen i Bjerringbro, 10. 
marts 2012 forløb igen i år med fuld damp, dans & mu-
sik, festlig & fornøjeligt , sang og glade mennesker. Jeg 
bringer lidt billeder fra dagen og det meste af min vel-
komsttale:
Jeg vågner en morgen ved sol og lærkesang,
Og mærker at dagen vil danse sig i gang.
Derude ligger fjorden blank, herinde ligger jeg,
og engens vilde blomsterduft har regnen bragt til mig.
Jeg hilses og hilser på folk fra fjern og nær,
og kigger lidt adspredt på bakkens poppeltræer.
Og spillemandens stive ryg, og fandens kolde arm,
Den gi’r sig et par tommer mindst og bli’r dog stadig 
varm.
Jeg griber i nætter om bue og om hals,
for uro og længsel skal stilles med en vals
Og drikkes skal der sidenhen, og skåles med en ven,
Men ofte er en nat for kort, før det bli’r dag igen.
Men vinden den blæser, og dagene de går,
men spille det vil jeg, så længe hjertet slår.
Bag bakken blinker bølgerne, og bag ved dem igen,
endnu en strand, endnu et sund, der blæser vinden hen.
”Hjerteligt velkommen alle sammen til vort Forårsstæv-
ne her i Bjerringbro.

Det lille fine digt skrevet af Finn Molsted handler om 
en spillemands måde at nyde det, som bare kommer til 
ham, lige som jeg står her og nyder de flotte faner, 
skønne egnsdragter, glade børn og unge - og lidt ældre 
mennesker, den gode musik, de pyntede borde, ja hele 
dette stævne.
Digtet handler om at få sat spillemandens lidt slidte 
gamle krop i gang. Som da vi mødtes her for 5 timer 
siden med en bunke plader og en dynge stole og det 
hele så lidt håbløst ud, men mærke, at med godt humør 
og lidt vilje lykkes det igen at få jer alle samlet her på 
Bøgeskov skolen.
Digtet handler også om hvordan spillemanden finder 
den indre ro, som vi alle har brug for ind imellem. Som 
jer her i dag, det var ikke sikkert at du egentlig havde 

FoRåRSStævne I BjeRRIngBRo
lysten - overskuddet til at tage herop i dag, men jeg vil 
garantere dig for, at du går glad og fornøjet herfra en-
gang i aften, fordi det, vi laver her i dag, gør dig glad 
indeni.
Digtet handler om at stå ved det, man nu engang er, 
ret jer op og vær stolte af det. Og det er det, jeg ser, 
når jeg kigger ud over os alle sammen her i dag: Glade, 
stolte folkedansere.
Og sidst handler det om at komme op på bakketoppen 
og sætte sig et mål og søge derhen. Og fremtiden ser 
lys ud for vores dansearv, når jeg får øje på alle de små 
glade poder blandt os i dag, som ser op til dig og mig 
– os alle sammen her.  
Ser vi lidt på dagens program, så har vi i år fået flere 
børnedansere med, en drøm jeg havde ved sidste års 
stævne. 
Vi har alle vores stævnedanse/fællesdanse. Vi har igen 
i år besøg af vore norske venner. Børneleg i kaffepau-
sen ved Dorte og Michael fra Viborg. Og ikke mindst 
vores store legestue i aften, hvor Tove Juul hjælper An-
nette med andendelen. Alt dette med musikalsk nydel-
se leveret af Jan og hans spillefolk.
Fornøjeligt bliver at smage det store kagebord, forenin-
gens medlemmer har bagt til kaffen. Aftensmaden ude 
fra Hotel Ingolf samt amerikansk lotteri i legestuepau-
sen i aften”.
Vi er i Bjerringbro Folkedansere meget stolte af og gla-
de for, at så mange dansere fra nær og fjern ønskede at 
deltage i vores stævne igen i år. Vi blev ca. 60 børn og 
unge, 400 voksendansere, 15 af dem var nordmænd, og 
mange tilskuere. 
Vores SFO børnedans havde båret frugt med ca. 10 un-
ge til stævnet, og ca. 20–30 unge når vi danser med 
dem ovre i SFO’en. 
Igen i år har vi sommerdans på Enggården d. 8. maj og 
i Hestemarkedsteltet d. 7. juni for alle interesserede. 
Vi arrangerer Sort sol i Tønder, som rystesammentur til 
oktober for foreningens medlemmer. 

Med venlig hilsen 
Bjerringbro Folkedansere

Bjarne
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 MinDeoRD Forventningens glæde  
og sy-teknikker
Måske er det et tegn på, at jeg heller ikke længere er 
teenager, men jeg glæder mig ikke længere til juleaf-
ten og (min egen) fødselsdag.  I ved nok, det der med 
sommerfugle i maven og måske lidt dejlig søvnløshed 
og tælle dage. Det melder sig på helt andre tider af året. 
Det kommer helt sikker i slutningen af februar. Så er 
det nemlig ved at være tid til at komme på efteruddan-
nelse i sy-teknikker på Brenderup Højskole. 
Ikke kun bliver familielivets hektiske hverdag sat på 
pause og jeg kan sætte mig til bords med en tallerken 
fyldt med lækker mad, der er overhældt med krydderiet 
”madjegikkeselvharlavet”. Jeg får også tid til at over-
give mig til min hobby 100%.
Vi syr ikke en hel dragt på en weekend. Jeg skal heller 
ikke være lynende hurtig eller super dygtig. Men jeg får 
lov til at suge ind om tiden, hvor dragterne var hver-
dagstøj opdage, hvordan storpolitik pludselig får be-
tydning for, hvordan vi klæder os – faktisk frem til i 
dag. Hvordan kniplingsindustrien i Sønderjylland næ-
sten forsvinder i løbet af relativt få år og ny syteknik 
(tylsbroderi) tager over – for igen, i løbet aft få årtier, 
at forsvinde ud af klædedragten.
Det er den del af vores kulturarv vi sypiger fin-
der glæde ved at studere, lære om og af, gen-
finde og genskabe. Også selv om det betyder, 
at det på tre dage kun bliver til en lille prøve-
klud syet med en nål uden spids.

Sonja Tind

Det var med sorg vi modtog medde-
lelse om Leif Schlossers død den 3. 
marts 2012 efter længere tids syg-
dom. Leif blev 70 år. Leif har været 
medlem af Brønshøj Folkedanser For-
ening fra 1990 og fik Beate med ind i kredsen nogle få 
år senere. Leif og Beate har været aktive og trofaste 
deltagere i foreningslivet, og sammen var de flittige 
deltagere i landsstævner og NORDLEK. Leif var desuden 
medlem af foreningens bestyrelse fra 2002 til 2008. 
Leif vil blive savnet i vor midte. Vore tanker går til Be-
ate og hendes og Leifs familie.
Æret være Leifs minde.

Brønshøj Folkedanser Forening

 tillyKKe
Gerda Madsen, Odense, fylder 
80 år den 27. maj 2012
Odense Kvadrillen ønsker dig 
hjertelig tillykke med de 80 
år den 27. maj.
Gerda er æresmedlem (har væ-
ret medlem af foreningen i 58 
år) og har i en menneskeal-
der været samlende for foreningens medlemmer.
Gerda har været en meget inspirerende danseinstruktør 
i mange år, indtil hendes datter Lis Kaa for nogle år si-
den overtog instruktørjobbet.
Gerda er dog stadig instruktør på vores ældrehold og er 
medlem af Fyns ældreudvalg. Gerda er stadig aktiv som 
afløser på voksenholdet, hvis Lis er forhindret en dan-
seaften.
Gerda var i 1981 med til at starte et ungdomsudvalg på 
Fyn.
Odense Kvadrillen takker dig for dit altid gode humør 
og dit store engagement i foreningens arbejde.
Vi ønsker dig alt godt i fremtiden.

Odense Kvadrillen  

   Pinsebal

Fredag den 25. maj 2012 kl. 19.30 i Aale Forsam-
lingshus, Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring
Anette Bech-Dalstrup, Else Dam og Marlene Holst le-
der dansen
Musik: Vibeke Smidt & Olav Pedersen m. fl. 
Entré inkl. kaffe og brød kr. 75,

Venlig hilsen
Tørring-Uldum Folkedansere
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Svendborg  
Folkedansere  
75 åR
Svendborg Folkedansere holdt 
jubilæumsfest den 20. januar 
2012 med spisning og legestue.
Det blev en festlig aften, hvor 
Elisabet Karberg underholdt 
med middelaldermusik under 
spisningen. 

Regionsformand Hans Erik Nielsen holdt tale og over-
rakte foreningen en pengegave, som senere er blevet 
omsat til en faneplade.
Danselysten var stor under ledelse af Lone Schmidt og 
Knud Erik Pedersen og med et lille orkester bestående 
af 3 violiner, 3 harmonikaer og en bas. 
En dejlig aften, der, som kontrast til legestuen, slutte-
de med ”Natten er så stille”.

Poul-Erik Vesterbye

 MinDeoRD

Den 11. marts 2012 sov Agner Pe-
dersen stille ind, 81 år gammel
Agner var indtil sin død kasserer i 
Vojens og Omegns Folkedansere. Han 
var med til at starte foreningen op 
i 1997, og har varetaget posten fra 
starten. Inden da var han også kas-
sere i Skrydstrup Folkedansere i en årrække.
Agner har alle dage været en meget vellidt, initiativrig 
og særdeles aktiv person. Man gik aldrig forgæves til 
ham, hvis der manglede en hjælpende hånd og man var 
helt sikker på, at alt var som det skulle være, når han 
havde haft fat i det.
Sygdommen var i lang tid hård ved ham, alligevel mød-
te han sammen med sin Misse trofast op og sørgede for, 
at der var lyd på spillemænd og leder, sad så og fulgte 
dansen, og lyttede til den gode musik.
Agner sagde mange gange ”Misse vil gerne danse, og 
jeg har det godt med at være her og se på”.
Agner vil blive savnet af os alle, og vore kærlige tanker 
går til Misse og familien

En sidste kærlig hilsen.
Vojens og Omegns Folkedansere 

 tillyKKe

Brudager og Omegns Folkedansereforening vil gerne øn-
ske Holger tillykke med den runde dag: 60 år onsdag 
den 21. marts, og håbe han har haft en god og minde-
rig dag. 
Holger er til daglig landmand og driver en lille gård med 
40 malkekvæg, sammen med sin kone Tove, som tillige 
er formand for vores forening. 
Dans er deres store passion og det er dejligt at se hvor 
engageret, de er i det. Den entusiasme og iver, de har, 
smitter helt uvilkårligt af på os andre. Det er kanon dej-
ligt. 
Alle medlemmer i foreningen vil gerne ønske tillykke 
med de 60 år. 
HURRA HURRA HURRA

Hilsen Brudager og 
omegns folkedansereSydbanks Idrætslederpris

- et skulderklap til en frivillig, gik i år til Aaben-
raa og Omegns Folkedanseres formand Elin Bjerre-
gaard.
Mandag den 19. april var vi flere, der havde lagt 
planer for Elin, og Elin fik sig en overraskelse.
Elin og Arne blev afhentet og kørt ud til Aabenraa 
Idrætscenter, hvor Sydbank holdt aktionærmøde 
for ca 1.200 fremmødte aktionærer. Der var reser-
veret pladser på 1. parket til Elin og os.
Elin var inviteret, fordi hun var indstillet af DGI og 
udpeget af Sydbank til at modtage Sydbanks Idræts-
lederpris - 1 diplom og kr. 10.000
For os, som kender Elin, er det så velfortjent, at 
det er hende, der har fået prisen i år, når vi ser på 
hendes store arbejde i vores forening, ikke mindst 
vores flotte jubilæum og det vellykkede landsstæv-
ne sidste sommer.
Elin har som en del af et madteam kokkereret til 
efterårsfester i Hovslund Forsamlingshus vist ca. 
10 gange nu og resten af vores ”madteam” samt 
tilhørende ægtefæller er derfor glade for, at vi ind-
stillede Elin via DGI til at modtage prisen.
Mere tillykke til Elin, det er en virkelig flot pris at få.

Resten af  ” Madteamet”
Eva Christensen, Martha Rasmussen, Lene Freisig

+ vore ægtemænd John Christensen - violin, 
Jens Jørgen Rasmussen, Jørn Freisig
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Fanø-dansedag i Aalborg
Danseudvalget i Region Nordjylland fik succes med en 
Fanø-dansedag i Aalborg den 25. februar.
Om eftermiddagen mødte 68 deltagere op til kursus i 
de svære sønderhoningtrin. Spillemandsgruppen Jæ` 
Sweevers fra Fanø leverede musikken, Peter Uhrbrand 
på violin og Ole Mouritzen på harmonika. De spillede 
de forskellige Fanø-melodier, og samtidig hjalp de af 
og til med at instruere i dansen, når instruktøren, Kis, 
ligeledes fra Fanø, havde brug for en dansepartner til 
at vise trin, fatning og holdning. Kis forklarede alt på 

en stille og rolig måde. Hun var meget dygtig til at få 
alle deltagerne lært dansene. Det blev en fornøjelig og 
udbytterig eftermiddag.
Efter en spisepause var Fanøfolkene igen klar til at spil-
le og lede dansen til kl. 23.30. 
Her fik kursisterne brug for eftermiddagens lærdom; men 
der var også mulighed for andre at deltage. Der var stor 
danselyst og godt humør, og alle tog hjem en oplevel-
se rigere. 

Vita Ugilt & Per Naldal

Sidste øvedag
I 2010 tog Holstebro Folkedan-
serforenings bestyrelse, på for-
anledning af kasserer Ejnar Tjag-
vad Madsen, initiativ til gratis 
folkedanseundervisning af bør-
nehavebørn. Det har nu med 
succes stået på i 2 år og tors-
dag den 23. februar var sidste 
øvedag for børnene fra Kogle-
huset i Holstebro.
De ca. 30 børn i alderen 4-6 år 
har hver anden torsdag formid-
dag i vinterens løb danset un-
der ledelse af Hans Lunde Pe-
dersen. Spillemand Henning Pe-
dersen spiller op til dansen. Pæ-

dagogerne bringer børnene til 
Folkedanserhuset og efter en 
kort opvarmning går det over 
stok og sten med Skomagerdren-
gen, Er det dig der har taget min 
gedebuk, I en kælder sort som 
kul og mange flere.
Man kan se og høre, at børnene 

morer sig gevaldigt. Og pæda-
gogerne udtaler, at børnene og-
så synger sangene i børnehaven. 
Den 24. marts deltog børnene i 
den årlige opvisning.
I dagens anledning var TV Midt-
Vest til stede for at lave en op-
tagelse til aftenens nyhedspro-

gram. Nogle af børnene blev in-
terviewet. 2 ud af 3 udtaler, at 
de sikkert godt kan tænke sig 
at danse folkedans, når de bli-
ver voksne. Så folkedansen vil 
helt sikkert overleve.

Klaus Warming
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Børn og unge

Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
11.05. Sommerdans Viborg 04/12

24.05. Eftersnakmøde og generalforsamling Højby 04/12

30.06.-07.07. Spillemandsuddannelse Ungdom Bjerringbro 02/12

26.-29.07. Familielandsstævne Tommerup 02/12

B&U AKtIvItetSKALenDeR

B og U dans – Viborg 
fejrede 5 års fødselsdag
Den 5. februar var der et brag af en børnelegestue 
i Viborg. Ca. 50 børn og unge dansede og spillede 
hele eftermiddagen. 11 spillemænd, både børn og 
voksne, sørgede for den gode musik, og da der var 
flest dansere på gulvet, nåede vi op på 6 kvadril-
ler!!! Det var vildt fedt med så mange glade delta-
gere.
Børnene, som dansede, var i alderen 2-16 år, og de 
fleste danse blev danset i to udgaver, så alle kun-
ne være med og samtidigt have det sjovt. Udover 
dansen blev der også tid til at spise boller og ka-
ge.
Vi havde en fantastisk eftermiddag. Tak til alle Jer, 
som kom og hjalp os med at gøre dagen rigtig fest-
lig og god. 

Hilsen B og U dans – Viborg

Sjællandske Børne- og 
Ungdomsstævner
”Eftersnakmøde” og generalforsamling i ”Sjællandske 
Børne - og Ungdomsstævner” (SBU) og dens støttefor-
ening af 1968 (SBUS) afholdes torsdag den 24. maj kl. 
19.00 i Højby Hallen, Stårupvej 3, 4573 Højby.
Dagsorden sendes pr. mail til de foreninger som har del-
taget i stævnerne i 2011 og 2012. Dagsorden kan hen-
tes på www.sjællandskebørnestævne.dk

Sommerdans for store 
børn og unge
Er du 9 år eller derover, og kunne du tænke dig at væ-
re med til en sjov aften, hvor vi danser nogle danse i 
et lidt højere tempo og nogle danse, som måske er an-
derledes end det du plejer, så kom til dans:  
Fredag den 11. maj kl. 19.00-21.30
i Kultursalen på Vestervang skole, Boghvedevej 26, Vi-
borg.
Kl. ca. 20 holder vi en pause, hvor du kan tage lidt at 
spise og drikke (medbringes)  
Pris: 20,- kr. / barn
Det er selvfølgelig også dejligt, hvis du tager dit instru-
ment med og spiller sammen med de andre spillemænd.
Tilmelding senest 8.maj til: Dorte Bøjesen, tlf. 8667 
6702 eller på mail dmboejesen@fiberpost.dk 
Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig af-
ten.

Hilsen B og U dans Viborg
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Annoncer

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købs i 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,- incl. moms + porto 
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes. 
Dragtliste kan fremsendes. 
Grupper modtages efter aftale.

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

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

Materialer til

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

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

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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

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

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

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

518,-

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

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

SæLgeS
Skovserdragt og Lyø dansedragt, skør-
ter ca 82 cm. håndsyet 
Kun lidt brugt
Lolland bul og rødt skørt-str 38-40

Telefon 5493 7048

SæLgeS
Hedebodragt (herre) med alt fra sko 
til høj hat.
Højde ca. 170 cm.

Tel. 4581 1626

SæLgeS
Thy-herredragt. Grønne ”velour” bukser m/seler, vest rødt/grønligt mønster, 
tophue, skjorte, strømper, vævede hosebånd. Fremstillet efter vejledning fra 
bl.a. Thisted Museum.

Tlf. 7471 1491/5114 7705, e-mail: keguld@gmail.com

DRAgteR SæLgeS
Herre Aalborg DKK 2.750,- og dame 
Himmerland DKK 2.750,-.
Billeder sendes på forlangende.

Birthe, tlf. 2066 4866, og Jørgen 
Dissing, tlf. 2267 2866.

SæLgeS
Mørkeblå kjole i Biedermeyer-stil sæl-
ges inkl. silkesjal og silkeforklæde.
Hue med broderet nakke og tønder-
kniplinger. Særk medfølger.

Lolland, tlf. 5460 6205



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

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

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

 Arrangør Dato Arrangement Sted
Se i 

blad nr.     
Til-

meld.

Danske Folkedansere 12.05. DM i Folkedans Middelfart 03/12 30.04.

01.-07.07. Instruktøruddannelses- og dansekurser Bjerringbro 02/12 01.04.

17.-19.08. Efteruddannelseskursus  Høng 04/12 30.06.

08.-14.09. Dragtinstruktøruddannelse Bjerringbro 03/12 01.06.

Spillemandskredsen 30.06.-07.07. DFS Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 02/12 01.04.

17.-19.08. Temakursus Høng 04/12 31.07.

Region Nordjylland 10.-12.08. Regionsudflugt Svenstrup 04/12 14.07.

26.08. Rejse til Tjekkiet 02/12 25.03.

Region Midtjylland 10.-12.08. Sensommerstævne/Træf for familier Gjern 02/12 01.04.

Region Syddanmark 01.-03.06. Sommertræf Fåborg 03/12 16.05.

15.06. Sommerdans Skamlingsbanken 03/12 08.06.

Region Sjælland 16.06. Midsommerstævne Køge 04/12

Region Hovedstaden 03.06. Aldershvilestævne Aldershvile Slotspark 03/12

AKtIvItetSKALenDeR

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

SæLgeS
Damedragt – Ry-Silkeborg, lyngfarvet, str. 44/46, 
komplet.

Tlf. 6595 1748/2337 8389

SæLgeS
Skjern-damedragt str. 42-44, 167 cm, med sjal. 
Komplet, håndvævet, håndsyet.
Ringkøbing-herredragt, 177 cm, medium.
Prisen snakker vi om.

Henvendelse tlf. 9736 2123

SæLgeS
Herredragt. Røsnæs. Komplet. Str. M. Kofte og 
trøje med 56 store, flade, ægte sølvknapper. 2 
skjorter. 3 par strømper. Høj hat. 3.500 kr.

Tlf. 3678 9848

SæLgeS
Fanø dragt Str. 38/40 .Den er i helt perfekt stand. 
Der er alt, hvad der skal være + bomuldskørt. Kr. 
1.800 

Annelise Bonde. Tlf. 2811 7880, 
email.: a@bonde-gramm.dk

SæLgeS
19 indrammede billeder af forskellige danske egns-
dragter. Tryk af akvarel, malet af historiemaleren 
F.C. Lund (næsten 100 år gamle).
Tlf. 5172 0198, mail: bhavehornuff@gmail.com

SæLgeS
Mandsdragt fra Midtfyn. Skjorte, bukser, vest, 
trøje og høj hat. Højde 175, livvidde 112.
Prisen taler vi om!

Tlf. 6617 1511


