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Stævnet i Lahti blev et ”mini-NORDLEK” med ca. 2.000 
betalende deltagere. Heraf kom de 203 fra Danmark og 
blandt dem 10 spillemænd og 21 VI-KAN dansere. 
På grund af det lille deltagerantal blev programmet for 
stævnet reduceret og antallet af dansesteder blev skåret 
ned.
Der var dog stadig de velkendte elementer som danse-
kurser, legestuer, baller, visesang, udflugter osv.
Stævnet startede med en andagt i Ristin-kirken og der-
fra var der optog over torvet, hvor man gjorde holdt og 
rejste maj-stangen som en hilsen til Lahti by, inden op-
toget fortsatte til Lahti-hallen hvor åbningen foregik med 
taler og et lille indslag fra hvert land. Fra Danmark var 
der 3 par der dansede et sønderhoning-sæt, med lidt 
skuespil om sømændenes hjemkomst, som dansk ind-
slag.
Onsdag havde Danmark et visekursus om formiddagen og 
om eftermiddagen optrådte en trio ved spillemandskon-
certen. Om aftenen havde vi dansk legestue kl. 22.00–
23.15, hvor alle danske spillemænd spillede. Der var stu-
vende fuldt hus til denne legestue. Der var f.eks. 7 kred-
se, der dansede Familie Sekstur. 
Torsdag havde Danmark 2 dansekurser og spillemands-
kursus. Det ene dansekursus var med fynske danse og det 
andet var et menuetkursus. 
Om eftermiddagen var der så 2 dansekoncerter i Felix 
Krohn koncertsalen. Ved den første optrådte en sammen-
sat dansegruppe på 7 par fra Sjælland og Hovedstaden 
med stor succes og ved den anden spillede en trio et mu-
sikprogram.

I skrivende stund er der næsten styr på alle forfattertilla-
delser til genoptrykning af sangbogen, hvilket er dejligt! – 
Desværre er økonomien til genoptryk ikke så positivt. Selv 
om der er ansøgt mere end 100 fonde har vi kun modtaget 
kr. 10.000 fra Oticon Fonden, hvilket vi er meget glade for, 
men desværre rækker beløbet ikke langt til et genoptryk 
med et budget på kr. 100.000. Sangbogsudvalget fortsæt-
ter naturligvis sine bestræbelser på at skaffe flere penge 
ved at sende ansøgninger til endnu flere fonde.
Da vores sangbog nærmest er uundværlig for enhver folke-
danser, efterlyses herved frivillige bidrag – store som små 
- til genoptrykningen. Beløbet kan indsættes på Landsfor-
eningens kontor i Nordea: Reg. nr. 2451 – konto nr. 6879 
804 718. Mærk venligst beløbet ”sangbog”. ●

Der må være en eller anden DM-deltager, som har sær-
ligt gode forudsætninger for at danse denne dans – i 
hvert fald blev der ved oprydningen efter DM i maj må-
ned fundet et par lange råhvide strikkede strømper, som 
var blevet efterladt i Højbyhallerne.
Der må også være en herre, som kommer til at fryse til 
vinter, fordi han glemte sin hvide sweattrøje med hæt-
te i hallen.
Ejermændene til de nævnte beklædningsgenstande be-
des venligst henvende sig til sekretariatet, så vi kan 
sende dem til jer. ●

KjæRlIGhed 
FORUDEN 
STRøMPER

NORdleK 2009 Fredag havde vi træninger til stadionopvisningen. Først 
med de nordiske fællesdanse og siden med den danske 
stadionopvisning. Der deltog 8 kvadriller i den danske 
stadionopvisning.
Fredag eftermiddag var der så dansekoncerten i den sto-
re Sibelius Koncertsal, hvor vi fra dansk side gentog suc-
cesen fra torsdag.
Lørdag havde vi ingen aktiviteter før stadionopvisnin-
gen. Den startede med andagt i Ristin-kirken og optog 
til stadion. 
Vejret havde hele ugen været fint med 24–27 grader og 
solskin, men lørdag faldt temperaturen og 
lige da indmarchen skulle til at begynde på stadion be-
gyndte det at småregne med en temperatur på 12-14 
grader så det blev en kølig fornøjelse. Det regnede dog 
ikke mere end programmet blev gennemført.
Den danske stadionopvisning løb ind i lidt lydproblemer 
i starten, men blev derefter gennemført i fin stil.
Afslutningen på NORDLEK 2009 foregik også i Lahti-hal-
len med en enkelt ceremoni, hvor stævneflaget blev over-
draget til Steinkjer i Norge hvor NORDLEK 2012 skal fin-
de sted.
Steinkjer er en mindre by, der ligger i bunden af en fjord 
ved vej E6, ca. 160 km nord for Trondheim.
Fra nationalkomitéen vil vi gerne sige tak til alle danske 
deltagere. Tak for samværet og for jeres opbakning til 
alle de danske aktiviteter på NORDLEK 2009, hvad enten 
det var som deltagere eller I påtog jer en opgave for na-
tionalkomitéen.

Med venlig hilsen
Nationalkomitéen ved NORDLEK 2009

Lena Sand Christensen, Torben Wamberg, Egon Agerskov

SANGBOGeN SøGER 
FRiviLLiGE BiDRAG…
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I al stilfærdighed har B&U-udvalget puslet med et pro-
jekt, som løber af stablen den sidste dag i september.

Vi har foreslået alle de foreninger, der har B&U-arbej-
de, at de går ud i lokalsamfundet, opsøger skoler eller 
institutioner og aftaler nogle danseaktiviteter for børn 
denne dag.

Pt. har ca. 20 foreninger taget handsken op – og det 
er der kommet en række initiativer ud af – af ret for-
skellig karakter – nogen inviterer børn til en gang dans 
i foreningen – andre drager ud i skolen eller institutio-
nen og forsøger der at sætte noget i gang. Specielt er 
det tilsyneladende muligt at få kontakt med SFO’er.

Målgruppen for folkedansens dag er altså børn – og nok 
ikke den ældste aldersgruppe. Det er årsagen til, at vi 
i B&U-udvalget har korresponderet med foreninger med 
børnehold. Men det er bestemt ikke for sent, hvis an-
dre foreninger end dem, vi har haft kontakt med, gerne 
vil være med til slå et slag for kendskabet til folke-
dans.

Inden for Danske Folkedansere har vi nu haft konkur-
rencer i folkedans på programmet i 8 år. Dels som dan-
marksmesterskaber i folkedans og dels som konkurren-
cer ved Pinsetræffet, konkurrencedagen 2008 og ved 
landsstævnerne i Fredericia og Sæby. 

Da der ikke skal afholdes DM i folkedans i 2010 vil vi 
prøve at gentage succesen fra 2008 med en lidt mere 
uhøjtidelig konkurrencedag.
Den er planlagt til at finde sted 8. maj 2010, men ste-
det er endnu lidt usikkert. 

deR vIl BlIve 2 KONKURReNceR: 
1.  En konkurrence i opvisningsprogrammer/frit pro-

gram for hold. 
2. En konkurrence i pardans i aldersopdelte rækker

FOlKedANSeNS dAG
Onsdag den 30. september

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I tager et rask ini-
tiativ. Vi har brug for at vide lidt om, hvad der rent fak-
tisk sker den dag – af hensyn til den pressedækning, vi 
forsøger at skaffe.

Henvender man sig til Lars.boye.petersen@mail.dk kan 
man få tilsendt et forslag til et brev til skoler/ institu-
tioner samt et udkast til en pressemeddelelse til den 
lokale presse.

Projektet er lidt af et eksperiment – og ingen forventer 
forhåbentlig, at det kan få børn til at strømme til for-
eningerne i stort tal. Men næste år vil flere foreninger 
og skoler/institutioner måske være med – og hver gang 
vi gør noget, når vi i hvert fald lidt nærmere til, hvad 
jeg personligt synes burde være et mindstemål:

Ingen børn må forlade folkeskolen uden at have stiftet 
bekendtskab med dansk folkedans!

Lars Boye Petersen
Forhenværende konstitueret B&U-formand

KONKURReNcedAG 8. MAj 2010
Se mere i næste nummer af Trin & Toner eller følg med 
på www.folkedans.dk, men begynd allerede nu at tæn-
ke over om det ikke lige var noget for dig/jer at delta-
ge i konkurrencedagen 2010.

Sæt kryds i kalenderen ved den 8. maj 2010 og start 
træningen nu.  

Konkurrenceudvalget
Egon Agerskov
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Dragten består af helskåren særk med lange ærmer.
Lange uldne strikkede strømper og virkede hosebånd.
Glatstrikket nattrøje i rød 2 trådet uldgarn.
Uldent rynket underskørt.

Bul af stribet hvergarn i rød og grøn. Bullen har side-
sømme, indsnit foran, hægter i forkanten.
Skørt af  mørkeblå vadmel rynket i taljen, linning til-
sat. 
Skørt og bul er syet sammen, efter at begge dele er sy-
et færdig.
Forlægget til dragten er en bul fra Odense Bys Muse-
er.

Forklæde i trykt bomuld.
Skulderklædet er et mønstervævet silketørklæde.

Hovedtøj består af  puldhue i sort silke med silkebro-
deri.
Herover et korsklæde af tyl med tylsbroderi , korsklæ-
det er kantet med en smal tønderknipling.
Det har den bredde pibede flæse i siderne, som findes 
på de fynske korsklæder fra første halvdel af 1800-tal-
let.
Forlægget til hovedtøjet, er en puldhue på Bogense Mu-
seum, samt et korsklæde på Ringe Museum.

Britta Johansen
Foto: Jørn Nødskov

KvINdedRAGt 
i ny rokokosnit ( ca. 1840)
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Kurser

Så er det ved at være tid til at melde sig til elitekurset 
2009, som foregår på Erikstrupskolen i Store Heddinge 
på Stevns fra fredag d. 30. oktober til søndag d. 1. no-
vember.
Du skal bare gå ind på LDF’s hjemmeside og udfylde til-
meldingsformularen, indbetale kursusgebyret og huske 
at indsende en video. 
Instruktører er Birthe Jørgensen, Christian Obel og Bent 
Melvej.

elIteKURSUS 2009
For yderligere oplysninger se Trin & Toner juninumme-
ret eller LDFs hjemmeside, eller tag kontakt til mig.

Vel mødt til en udfordrende weekend.

Kursusleder Henrik Larsen
5650 6585

henrikfrastevns@hotmail.com 

landsstævne

Maribo er – efter min mening – en rigtig god handels-
by. De fleste forretninger ligger på ”længdeaksen” Øster-
gade-Vestergade med de nærliggende butikscentre og 
torve. En del af Østergade er gågade med de fordele – 
og efter nogles mening ulemper – dette giver. 
Der er et bredt udvalg af ”forretningstyper”, men des-
værre har tiderne og diverse kriser medført, at vi har 
et par tomme forretninger, og nogle forretningstyper er 
efterhånden alene på markedet, f. eks. har vi kun en 
boghandel, en garnforretning, en metervareforretning, 
en slagter – for blot at nævne et par stykker. Til gen-
gæld har vi ikke mindre end 7 supermarkeder, mindst 5 
byggemarkeder og mange tøjbutikker.  
Muligheden for at få et godt måltid er rimelig god, og 
er man til pizza kan det sagtens lade sig gøre. Derimod 
kunne vi godt bruge et par egentlige cafeer mere, og 
der er netop åbnet en ny cafe i Lollands-Centeret og et 
nyt spisested: Victoria.
Der er marked med alt godt fra landbrug og gartneri – 
suppleret med andre små boder – hver onsdag og lør-
dag formiddag. 
En tur ned gennem byen med en lille afstikker rundt om 
”Det Gamle Rådhus” til de hyggelige små stræder ud til 
Bagtorvet, rundt om Domkirken og ned til Klostersøen 
med udsigt til Bangs Have og så ad Klostergade ned til 

Handelsbyen MARIBO
hovedstrøget igen, kan an-
befales.
Men hvad sker der så i Ma-
ribo? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske alle de ar-
rangementer, der løber af stabelen i løbet af året, men 
i flæng, uden hensyn til kronologien kan nævnes:
Juleudsmykningen, juletræstændingen og juleoptoget, 
flagalleen, der opstilles og betales af forskellige spon-
sorer i forbindelse med diverse begivenheder, pandeka-
geløbet, arrangeret af IK Olympia (i år for 26. gang), 
veteranbiltræf, modeopvisninger, bagagerumssalg, pin-
sekaffen, serveret på torvet pinselørdag med musik og 
fællessang – for 35. gang i år. ”Rundt om koen”- spid-
stegt okse på torvet arrangeret af byens restauranter. 
Sidst og ikke mindst, Maribo Rock (i år 2009 var det 
den 19. juni) og Jazzfestival (3. uge i juli hvert år, over 
hele byen). Jeg har sikkert glemt noget, jeg beder om 
undskyldning fra ”de glemte”, men jeg kan henvise til 
foreningens hjemmeside: www.Maribo.dk, her kan man 
læse om alle arrangementer.
Vi glæder os til at byde Danmarks folkedansere velkom-
men i Maribo i 2010.

Ib Müller Larsen

Find på www.maribo2010.dk opskriften på denne høst-
kage Mikmuskage. Denne hvedekage skylder sit besynder-
lige lolland-falsterske navn Mikkelsmesse den 29. sep-
tember, eller som den også kaldes Mikkelsdag, hvor man 
holdt den store høstfest. Denne dag fik alle, der havde 
arbejdet med at få høsten i hus, en af disse kager med 
hjem, små som store.
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Styrelsesmedlemmernes mailadresser er meget nemme 
at huske: fornavnet og så @folkedans.dk.
Men nu kan ”Anne Kathrine” jo staves på mange måder 
og bliver det ikke gjort rigtigt, kommer budskabet sim-
pelthen ikke frem til Anne Kathrine Clausen.

 Region noRDjyLLAnD
Hadsund og Omegns Folkedanserforening (1306)
Danser i Hadsund Kulturcenter, lokale 5, hver mandag 
kl. 19.30 – 21.30.
Sæsonstart den 21. september 2009.
Formand Bent Larsen tlf. 98 57 30 80

 Region MiDtjyLLAnD
BGU-Folkedansere (2105)
En forening hvor der sker noget – hele tiden! Mulighed 
for deltagelse i stævner, opvisning, udveksling m.v. Vok-
senhold onsdag aften. Sæsonstart uge 37. Yderligere 
oplysninger hos fmd. Kirsten Grøndahl, tlf. 9718 1447 
eller e-mail: kirstengb@mail.dk. Se også www.brande-
bgu.dk

 Region SyDDAnMARK
Krystalkvadrillen Vejle (3117)
Foreningen er nedlagt

Ny MAIlAdReSSe

Rettelser og tilføjelser til MødetIdeR i augustnr.
 Region SjæLLAnD

Stevns Folkedansere (4311)
Børn tirsdag 17.30-20.00. Voksne tirsdag 19.30-21.45. 
Dansested Erikstrupskolen, Store Heddinge
Ældre fredag 15.00-16.30. Dansested Erikstruphallen, 
Store Heddinge
Formand: Ida Nygaard, Tlf. 5671 0407/2028 0776. E-
mail: ida-nygaard@hotmail.com

 Region HoveDStADen
Fredensborg og Omegns Folkedansere (5103)
Fmd. Birthe Hansen, Langbjerg Park 37, 3400 Hillerød, 
tlf. 4824 8515. Kasserer Lissi Nielsen, Boldbanen 4, 
4386 Rønnede. Undervisning tirsdage for voksne kl. 
19.30-21.30 i Fredensborg gl. Bio. Alle er velkommen.

Derfor er hendes mailadresse nu blevet ændret til:  
ak@folkedans.dk – nemmere kan det næsten ikke væ-
re!
Husk venligst at rette dette i jeres adressekartotek.

Har du en idé til at sprede glæden ved og kendskabet 
til dansk folkedans? Og er det et nyt tiltag? Og er det 
noget, der koster penge? Og mangler du penge til at 
gennemføre ideen? Så kan du søge Landsforeningens 
Initiativpulje. Fristen for indsendelse af ansøgning og 

Så er det igen tiden at huske ansøgningsfristen til

INItIAtIvpUljeN
budget er 1. oktober - du skal rekvirere et ansøgnings-
skema  på sekretariatet. Læs evt. mere på www.folke-
dans.dk under Landsforeningen/puljer og fonde.

Styrelsen  
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Så eR deR cd NyhedeR

hUSKetAvle FOR dFS:
ReGION NORdjyllANd

11. september Sammenspil

25. september Sammenspil

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

ReGION MIdtjyllANd

23. oktober Spillemandskursus i Les Lanciers, Spjald Skole

ReGION SyddANMARK

3. oktober Kursus i sønderho-musik, Bjert Skole

ReGION SjællANd

27. september Sammenspil og senior-legestue, Marienberg skolen, Vordingborg

85-årige Karl Skaarup fortæller her sin musikalske historie 
sammen med violinisten Kristian Bugge. 
Karl Skaarup er selvlært på sin harmonika og spillestilen 
er meget personlig. Melodierne er fyldt med improvisatio-
ner, triller og imponerende fingerløb. Karl siger selv om 
sin musik: ”For mig, da svarer det ligesom til peber og salt, 
krydderier til mad. Ligesådan er det i musik. Der skal lidt 

krydderi med. Hvis ikke det krydderi kommer på, så er mu-
sikken uinteressant og uvedkommende.” 
Melodierne på Cd´en kender vi godt, da det er de melodi-
er vi ofte danser til legestuer over hele landet. Eksempel-
vis ”Den toppede høne”, ”Den gamle ottetur på langs”, 
”Trekantet sløjfe” osv. 
I Thy danses turene lidt anderledes, eksempelvis er sving 
egen med totrin. Prøv det næste gang, det giver et dej-
ligt gyng. 
Karl har haft stor betydning for musikken fra Thy, da Karl 
har spillet den musik hele livet. I 2008 havde Karl 80 års 
jubilæum som aktiv spillemand, altså er han startet som 
4-årig. Karl har lært det unikke musikrepertoire af de gam-
le spillemænd fra Thy. 
Kristian Bugge har hjulpet Karl med at fortælle sin unikke 
historie og Kristian siger om Karl: ”Jeg ved Karl gennem 
hele sit lange liv har inspireret mennesker i alle aldre og 
har efterladt sig en mængde aftryk. Karl har skabt den go-
de stemning til fester, han har leveret den swingende mu-
sik, som folk har danset til. Og Karl spiller stadigvæk med 
vildskab, saft og kraft. Det har været en kæmpe inspira-
tion for mig at få lov til at spille med og lære af Karl, og 
jeg kan kun ønske, at jeg kan gøre det samme, når jeg når 
hans alder. Dette projekt, at udgive det første studie al-
bum med Karl og hans musik, sådan at musikken kan nå 
ud til endnu flere, har været enormt vigtigt for mig.”
Karl Skaarup modtog meget velfortjent årets formidlings-
pris ved dette års Danish Music Awards/Folk i Tønder d. 7. 
marts 2009. 
For yderligere information så kig forbi Go´ Danish Folk Mu-
sic www.gofolk.dk eller tlf. 7572 2486

Dorthe Linde Jørgensen
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Instruktør: Helle Baltzer Rohde 
Vi skal beskæftige os med noget, som Helle kalder ”mu-
sikalske virkemidler”, men mon ikke hun også vil bruge 
lidt tid på opfølgning på sidste års emner, hambo og 
schottis.

Dagen afsluttes med at vi spiller til Legestue kl. 19.30 
-23.00 som arrangeres i samarbejde med Danske Folke-
dansere, Region Nordjylland. 

SAMMeNSpIl OG SeNIOR-leGeStUe
Søndag d. 27. september 2009 på Marienberg skolen i 
Vordingborg.
Der øves fra kl. 10.00 indtil frokost. Fra kl. 13.30 spil-
ler vi op til dans indtil kl. 16.30
Derfor opfordrer vi danserne i Regionen til at møde op 
og få en hyggelig stund med gode spillemænd/mk’er
Danseleder: Jonna Christensen.
Det koster 25 kr. for deltagelse for spillemænd og dan-
sere.
Medbring selv forplejning og kaffe.

Spillemandskredsen Nordjylland indbyder til

SpIlleMANdSKURSUS
Lørdag den 7. november 2009 kl. 10.30-17.30

på Ridemandsmølle, Godthåb
Pris: Kr. 250,- inkl. aftensmad, samt eftermiddags- og 
aftenkaffe med brød.

Tilmelding: Senest 25. oktober 2009 til
Erik Vognsen Nielsen, tlf. 98 13 45 72, e-mail: erik22@
stofanet.dk eller
Bjørn Kiilerich, tlf. 98 15 86 97, e-mail: bkiilerich@
stofanet.dk

DFS Region Sjælland

    Bal og høstfest i Farum

Bal og høstfest i Farum 26.09.2009
glæd jer til at opleve den gode stemning i den smukt 
pyntede lade på ellegården, når Farum Folkedansere 
inviterer til fælles buffet og høstfest
lørdag den 26. september 2009
Kl. 18 spisning – medbring mad og service til buffet.
Kl. 19.30 dansen begynder – alle er velkomne! Chri-
stian obel leder legestuen. Musik: Lena og Mads 
m.fl. Pris: 75 kr. incl. kaffe og kage.
Sted: ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334
tilmelding: tlf. 4448 3410 erik Sørensen eller kom 
bare!

    høstfest 

Høstfest med svenske gæster
hos Hjemstavnsforeningens Folkedansere lørdag d. 
26. september 2009 kl. 18.00. Stedet er ikke fast-
lagt, men ring til formanden eller kig på region Sjæl-
lands hjemmeside.
tag mad og service med. Drikkevarer kan købes.
Legestue kl. 19.30. instruktør Lis Pedersen og Leif og 
gunnar m.fl. spiller op til dans.
Pris: 75,- kr. incl. kaffe og kage.
gerne tilmelding ved større grupper. kathe.larsen@
trekantnet.dk

P.b.v. Käthe Larsen, tlf. 5752 7647

Sammenspil kl. 19.30

11. september
25. september
09. oktober
23. oktober

Spillemandskredsen 
Nordjylland
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 Region MiDtjyLLAnD

KReAtIv teMAdAG Med StRIKKede SjAleR
Søndag den 20. september 2009
Vi har i år igen valgt strikning som emne til vores kre-
ative temadag.
Med inspiration fra den mønsterrigdom, der er i vores 
folkedragter, er der udarbejdet nogle lette, uldne sjaler 
med hulmønster.
Der vil primært blive undervist i strikketeknik, men og-
så mønsteropbygning og udformning af sjalerne vil ind-
gå.
Tid:  Søndag den 20. september 2009 kl. 10.00 

– 16.00
Sted: Ydingløkke 1, 8750 Østbirk
Underviser: Karen Birgitte Hansen
Pris: 100 kr. for medlemmer af LDF
 200 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding:  Senest 14. september til Gitte Nødskov, tlf. 

8666 2361, gitte.noedskov@dlgmail.dk
Dragtudvalget

Region Midtjylland

KURSUS I leS lANcIeRS
Så har du chancen for at lære at danse den flotte sel-
skabsdans: Les Lanciers
Danske Folkedansere Region Midtjylland og Ringkøbing 
Amts Spillemænd (RAS) indbyder til et spændende kur-
sus: 
fredag den 30.10.09 kl. 19.00-22.00 på Spjald Skole
Pris 50 kr. Medbring selv kaffekurv, service og LDF sang-
bog.
Instruktør: Gert Nielsen, Lemvig
Tilmelding sker til Gert Nielsen tlf. 9782 2628 eller 
email: kagens@gmail.com senest den 19.10.09. Retti-
dig tilmelding er nødvendig af hensyn til kursets gen-
nemførelse.

SpIlleMANdSKURSUS I leS lANcIeRS
Har du lyst at prøve kræfter med musikken til Les Lan-
ciers?
Så har du chancen nu, for Ringkøbing Amts Spillemænd 
(RAS) og Danske Folkedansere Region Midtjylland ar-
rangerer spillemandskursus i musikken til denne store 
dans:
fredag den 23.10.09 kl.19.00-22.00 på Spjald Skole
Pris 50 kr. Medbring selv kaffekurv og service.
Instruktør: Jørgen Nickelsen, Uhre
Tilmelding til: Jørgen Nickelsen, tlf. 9718 7283. e-mail: 
hancock@forum.dk senest d.12.10.09
Alle spillemænd er velkomne til at spille med og af-
prøve deres færdigheder til dansekurset den 30.10.09, 
hvor Jørgen Nickelsen er forspiller.

Vi glæder os til at se Jer!
Ringkøbing Amts Spillemænd (RAS) og 

Danske Folkedansere Region Midtjylland

 Region SyDDAnMARK

ldF, dFS OG BjeRt/SteNdeRUp FOlKedANSeR-
FOReNING
inviterer til Region Syddanmarks spille- og dansearran-
gement i Sdr. Bjert skole lørdag den 3. oktober kl. 10.00–
16.00
Kom og dans Sønderhoning
Vi øver trin og danser Fanø-danse til kyndig instrukti-
on af Birthe Jørgensen, Viborg og Kenneth Krak, Klov-
borg. 
Tilmelding til Christian Jensen på c-j@stofanet.dk el-
ler 7557 2 05 / 2145 3116 senest mandag d. 25. sep-
tember. Husk evt. medlemsnr. til LDF. 
Kom og spil Sønderhomusik
Vi øver musik under kyndig instruktion af Tove de Fri-
es  
Tilmelding til Anne-Grete Jensen på anne-grete@jen-
sen.mail.dk eller 7591 4591 senest mandag d. 25. sep-
tember. Husk evt. medlemsnr. til DFS. 
Medbring selv frokost og evt. formiddags kaffe samt 
dansesko og sangbog. 
Der kan købes vand og øl. Der serveres eftermiddags-
kaffe.
Program: 09.30 ankomst
 09.45 velkomst og præsentation
 10.00 kurset starter
 12.00 spisning af medbragt mad
 12.45 kurset forsætter
 14.30 kaffe + evaluering
 15.00 dans/spil
 16.00 afslutning
Sted: Aulaen, Sdr. Bjert skole, Engløkke 5, 6091 Bjert
Dans:
Pris...........................................................150 kr.
Rabat LDF medl. .......................................... 50 kr.
Din LDF medl. pris ....................................100 kr.
Spil:
Pris...........................................................200 kr.
Rabat DFS medl. .......................................... 50 kr.
Din DFS medl.pris .....................................150 kr.

Venlig hilsen
Danseudvalget Region Syddanmark i samarbejde med 

DFS og Bjert/Stenderup Folkedanserforening

INStRUKtøRtRæF
- og dansere er også meget velkomne! Der er gennem-
gang af dansene til landsstævnet i Maribo 
søndag den 4. oktober kl. 13.00-16.00
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i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Mid-
delfart.
Instruktørerne er Signe Juel Christensen, Ferritslev og 
Christian Jensen, Bjert. Spillemand er Rasmus Nielsen, 
Odense.
Deltagerpris ...............................................100 kr.
Rabat for medlemmer af LDF/DFS .................... 50 kr.
Medlemspris ..............................................50 kr.
Husk at tage kaffe/the med til pausen.
Tilmelding nødvendig til Carlo Nielsen på Mail: carlo-
nielsen@jellingnet.dk, tlf. 2086 2548.
Som nævnt er både instruktører og dansere meget vel-
komne til at deltage.

Danseudvalget
Region Syddanmark

dANS på tvæRS
lørdag den 24. oktober kl. 9.30-12.00 på Vesterhe-
de Skole, Egebjerg Landevej 80, 7250 Hejnsvig
Har du en ”knudedans”, du gerne vil have gennemgået 
i fællesskab med andre dansere, så har du muligheden 
her.
Danseinstruktørerne Dorte Møller Jørgensen og Carlo 
Nielsen vil hjælpe med til at få dansen op at køre.
Spillemand Ole Emig, Jelling sørger for musikken.
Ønsker på danse til gennemgang sendes på mail til mail: 
carlo-nielsen@jellingnet.dk, tlf. 2086 2548.
Deltagerpris ...............................................100 kr.
Rabat for medlemmer af LDF/DFS .................... 50 kr.
Medlemspris ..............................................50 kr.
Tilmelding nødvendig på mail: carlo-nielsen@jelling-
net.dk
Og efter Dans på Tværs kan du fortsætte på

tRINKURSUS 
lørdag den 24. oktober kl. 13.00-16.00 på Vester-
hede Skole, Egebjerg Landevej 80, 7250 Hejnsvig
Her vil der blive gennemgået de lette trin, så som gang-
trin, polkatrin, hurretrin mv.
Danseinstruktør er Dorte Møller Jørgensen fra Fyn. Spil-
lemand Ole Emig, Jelling
Deltagerpris .............................................. 100 kr.
Rabat for medlemmer af LDF/DFS .................... 50 kr.
Medlemspris ............................................. 50 kr.
Tilmelding nødvendig på mail: carlo-nielsen@jelling-
net.dk
Hvis du deltager i både Dans på Tværs og Trinkursus er 
prisen som følger:
Deltagerpris ...............................................150 kr.
Rabat for medlemmer af LDF/DFS .................... 75 kr.
Medlemspris ..............................................75 kr.

Danseudvalget
Region Syddanmark

KReAtIv StRIKKedAG I ReGION SyddANMARK
Søndag den 8. november 2009 kl. 10.00 til kl. 16.00 i 
håndarbejdslokalet på Højby Skole, Nørrrelunden 20, 
Højby, 5260 Odense S
Kom og få inspiration til at bruge de gamle strikkemøn-
stre til nutidig strik, lær nogle nye teknikker og vær 
sammen med andre strikkeglade mennesker.
Underviser er Karen Birgitte Hansen fra Østbirk.
Kurset er åbent for alle, så tag naboen og/eller venin-
den med. Dragtudvalget byder på kaffe og rundstykker 
om formiddagen og kage om eftermiddagen.
Deltagerne bedes selv medbringe frokost samt service 
til hele dagen.
Pris for deltagelse i kurset er kr. 100,00.
Tilmelding senest den 25. oktober 2009 til 
Tove Jensen, evottove@galnet.dk, tlf. 6612 0869
Karin Becker, karinbecker@mail.dk, tlf. 7467 1720, mob. 
2624 2017
Ved færre end 10 tilmeldinger vil kurset blive aflyst.

Venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Syddanmark

 Region SjæLLAnD

BeSøG på BevARINGSceNteR NæStved 
– KUNSt OG KUltUR
Fredag den 25. september kl. 19.00 har du mulighed 
for at komme med på en guidet omvisning på Beva-
ringscenter Næstved, Tommerupvej 1, Næstved.
Vi bliver vist rundt på konserveringscenteret af en teks-
tilkonservator, der fortæller om, hvordan men konser-
verer gamle tekstiler, så de er bevaret for eftertiden, 
og hvordan man som privatperson opbevarer arvestyk-
kerne. Der vil også blive mulighed for at stille spørgs-
mål om egne medbragte tekstiler. Husk kaffe og kage.
Dette interessante og lærerige arrangement koster 100,00 
kr. pr. deltager og varer ca. 2 timer.
Da der er begrænset antal pladser, er tilmelding nød-
vendig. Det kan ske til Lone Nielsen på tlf. 5628 3816/ 
2556 3507 eller på mail-adresse lone.nielsen@voltron.
dk. Sidste frist for tilmelding er 17. september

Region Sjællands dragtudvalg

SeNIOR-leGeStUe
Søndag d. 27. september 2009 på Marienberg skolen i 
Vordingborg
Fra kl. 13.30 spiller spillemænd/mk’er fra Region Sjæl-
land op til dans indtil kl. 16.30. Derfor opfordrer vi dan-
serne i Regionen til at møde op og få en hyggelig stund 
med gode spillemænd/mk’er
Danseleder: Jonna Christensen
Det koster 25 kr. for deltagelse
Medbring selv forplejning og kaffe
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dANSeARRANGeMeNteR
Den kommende sæsons dansearrangementer afvikles 
med enkelte undtagelser den første søndag i måneden 
kl. 10-16. Prisen er 80 kr. pr. gang, og vi medbringer 
selv mad og drikkevarer.
Arrangementerne omtales løbende på regionens hjem-
meside under www.folkedans.dk. samt i Info-Nyt, der 
udsendes til foreningerne og de, der på hjemmesiden 
har tilmeldt sig tilsendelse via e-mail.
Ved regionens dansearrangementer går de rutinerede 
instruktører mere i dybden med udvalgte danse, trin, 
fatninger, kropsbevægelse mv., end det normalt er mu-
ligt i lokalforeningerne. Du får herved mulighed for dels 
at udvikle dig som danser, dels at lære andre/større 
danse mv. end til daglig i lokalforeningen.
Dansearrangementerne afvikles som nedenstående:

dAtO Sted INStRUKtøR teMA
04.10.09 Hårlev Henrik Larsen Egen dans
 Bredgade 1
 4652 Hårlev
01.11.09 Nyruphallen Verny Green Gangtrin/
 Nyrupvej 99  polka, Jysk
 4400 Kalundborg polonæse
06.12.09 Slagelse Tonny Hansen Sjældent 
   brugte fra
   egnshæftet
11.01.10 Ringsted John Graversen Store 
   sjældent 
   brugte 
   danse
01.02.10 Holbæk Arly Hansen Læsødanse
01.03.10 Kommer senere
05.04.10 Kommer også senere

 Region HoveDStADen

Region Hovedstaden og Farum Folkedansere samarbej-
der: Lørdag den 7. november 2009
Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum

Dansekursus ’TRIN, KROP OG BEVÆGELSE’ ved Chri-
stian Obel og Henrik Larsen kl. 14–17.30. Undervisning 
i rytmik og kropsbevidsthed på to hold efter dansernes 
erfaring. 
Pris: kr. 90 inkl. kaffe/te og kage (forudbetaling).

POLKA CAFÉ, bal og koncert, med JENSEN OG BUGGE
kl. 19.30 – 23.30. Pris: kr. 100 inkl. kaffe/te og kage 
(forudbetaling kræves ikke, men sikrer dig en billet).
Spisning af egen eller bestilt mad kl. 18–19.30.
Pris: kr. 80 for lasagne, salat, brød, ost (forudbeta-
ling).

Tilmelding til farumfolkedansere@post.tele.dk eller tlf. 
4448 3410 kasserer Erik Sørensen. Oplys navn, adresse, 
e-mail, antal år du har danset, hvad du tilmelder dig, 
og hvor mange penge du sender. Forudbetaling til bank 
reg.nr. 9570, konto 9165681 – husk info i meddelelses-
feltet.
Flere detaljer kan findes på www.farumfolkedansere.dk

jeG MANGleR eN dANSepARtNeR
For at hjælpe de singler, der gerne vil danse, har vi på 
regionens hjemmeside under punktet ”Jeg vil gerne 
danse folkedans” givet mulighed for at annoncere efter 
en partner. Oplysningerne sendes til regionens PR-ud-
valg og vil være tilgængelige på hjemmesiden i tre må-
neder.

Med venlig hilsen
PR-udvalget

Vores kære mor, dansemusen fra Lystrup, med-
stifter af Lystrup og Omegns Folkedanserfor-
ening og leder af samme, Erika Blach, er stille 
sovet ind den 3.8.2009.
95 år blev mor, som var et muntert gemyt i li-
vet og sidst men ikke mindst for beboere og 
personale på plejehjemmet Sønderskovhus i Ly-
strup.
Trods megen modgang i livet - især sygdom - 
formåede mor at kæmpe videre og sprede livs-
glæde, bl.a. med folkedansen som bærende ele-
ment og sammen med vores far Mogens Blach.
Mor var kendt i vide kredse blandt folkedansere 
i Danmark. Hun var også en kærlig mor for sine 
fem børn, som husker en god, kærlig og tryg 
barndom. Mor vil altid blive husket for sit smit-
tende humør og milde sind, for gode lederevner 
og som ivrig kursusdeltager landet over.

Tak for det du var.
Børnene
 

Et lys slukkedes,
Livet.

Men gløden vil vare,
Mindet.

Mindeord om 
Erika Blach, Lystrup



Trin & Toner · Nummer 9 · September 2009 13

Medlemmerne
M

ED
LEM

M
ER

En vigtig pointe i Henrik seneste (og vist også alle tid-
ligere) indlæg er, at man ikke skal tænke i organisation 
men tænke dans, hvis folkedansen skal have en frem-
tid. Og i hvert fald er der en vis sandhed i, at dansk 
folkedans og ”Landsforeningen Danske Folkedansere” 
ikke er det samme. 
Hvilket ikke ændrer ved, at det er vanvittigt at opstille 
de to ting som modsætninger. 
Man kunne såmænd med større ret sondre mellem dan-
sen som overleveret, velarkiveret størrelse overfor en 
aktiv, nytolkende brug af kulturarven. 
En del har sikkert bemærket, at især venstrepressen 
sommeren over har været hærget af en artikel med over-
skriften: ”Folkedans er ved at uddø”. 
Det er selvfølgelig noget forfærdelig vrøvl.
Dansk folkedans er noget af det bedst dokumenterede 
i verden. Takket være FFF-ernes utrolige indsats er dan-
sene beskrevet, udgivet og arkiveret efter alle kunstens 
regler. Var der ikke en eneste folkedanser tilbage, så 
ville dansene alligevel ligge der og vente på en ny ge-
neration med anderledes interesser og måske nye for-
tolkninger. I den forstand har dansen overhovedet ikke 
brug for nogen organisation. Dansk Folkemindesamling 
er alt rigeligt!
Skal vi så bekymre os over, at landsforeningen Danske 
Folkedansere kan føle sig truet: Faldende medlemstal, 
voldsomt høj gennemsnitsalder osv. osv. osv. Det er no-
get en organisation som sådan er nødt til at forholde 
sig til, men betyder det noget for dansen?
Organisationen (og dens medlemsforeninger) er selv-
følgelig specielt interesseret i medlemstallet, fordi øko-
nomien er i den grad afhængig af det. Færre medlem-
mer giver mindre økonomi, giver færre handlemulighe-
der. For Landsforeningen kan enhver ved at kaste et 
enkelt blik i regnskabet se, at tilbud som et medlems-
blad på længere sigt vil være truet – at det kan være 
svært at opretholde et sekretariat med den bemanding, 
det har nu, - med tilsvarende højt serviceniveau. 
Det vil føre alt for vidt her at opregne alle de funktio-
ner, landsforeningen varetager. Det spænder fra lands-
stævner til uddannelse, fra nordisk samarbejde til hæf-
tesalg og udgivelsesvirksomhed. Det er en mængde op-
gaver, som den enkelte forening – for ikke at tale om 
danser – ikke ville kunne løse.
Pointen er jo, at den levende, aktive brug af dansen, 

Kunne leve 
uden en organisation?

dansen som en kulturel størrelse, der lever i et fælles-
skab af mennesker, der kan udvikle sig og blive en be-
tydningsfuld udtryksform eller fælles værdi – alt det 
forudsætter, at der er en ramme, hvori dansen kan ud-
folde sig – eller om man vil – et dansegulv at træde ud 
på.
Jeg er altså dybt, dybt uenig med Henrik Larsen, når 
han påstår, at bare man interesserer sig for dansen – så 
skal det hele nok gå. Det forholder sig helt anderledes 
Henrik: Et af de helt store problemer for folkedansen er 
f.eks. den fastlåste foreningsstruktur, som dansen dyr-
kes i. Så længe man skal møde op i en støvet gymna-
stiksal en fast aften om ugen med sin termokande un-
der den ene arm og dansepartneren under den anden 
– så længe kommer det til at knibe gevaldigt med for 
alvor at få flere medlemmer.
Perfektionering af den enkeltes dans, plads til kreative, 
individuelle fortolkninger af beskrivelserne, større fo-
kus på koreografi osv. osv. kan være fint nok. Men hån-
den på hjertet, Henrik, det rammer en lille nørdet mi-
noritet. Det er vigtigt, at den er der. Det tror jeg fak-
tisk ikke nogen er uenig med dig i. For her ligger be-
stemt et vigtigt udviklingspotentiale. Og den 
danseglæde, som jeg ved selvsyn så dig skabe ved 
12-14-årsstævnet i år – den er selvfølgelig guld værd.
Det er bare sådan, at nogen må og skal arbejde med det 
organisatoriske – uden de rigtige rammer hjælper selv 
det mest interessante indhold ikke en snus!
Det er en håbløst absurd modsætning at stille interes-
se for dans op overfor et organisatorisk arbejde. Hold 
op med at skyde på de mennesker, som ulønnet (og ale-
ne af kærlighed til folkedans) knokler sig halvt ihjel for 
at få tingene til at hænge sammen. Og bliv endelig ved 
med selv at arbejde for at skabe udvikling, grøde i dan-
sen. Det ene udelukker jo på ingen måde det andet.  
Hvis ikke nogen sørgede for at sikre en vis økonomi, 
sørgede for at holde styr på regnskaber og stævnetil-
meldinger, sørgede for at dansebeskrivelser var tilgæn-
gelige, arrangerede kurser og uddannelse – så var alt 
kærligt, kreativt, begejstret udviklingsarbejde med dan-
sen et slag i luften.
Sådan cirka svarende til at stå på kanten af Stevns Klint 
og råbe sine geniale løsninger på al verdens elendighed 
ud over det nattomme hav.

Lars Boye Petersen
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I majnummeret af Trin & Toner kunne man læse, at man 
kan deltage i stadionopvisningen til NORDLEK uden 
dragt, og samme besked fik vi til en NORDLEK-træ-
ning.
Jeg blev både chokeret og ked af det. Til en lokal op-
visning mener jeg godt, man kan danse ’’blandet’ - no-
gen med og nogen uden dragt, men til et landsstævne 

Endnu et DM er gennemført med stor entusiasme fra al-
le deltagere og godt ”benarbejde” fra folkene bag sce-
nen. I år havde vi fra Ramsø Spillemandslaug fået den 
ide, at vi gerne ville sponsere 25 styks CD’er med lau-
gets egen musik – Med Saft & Brynde med Ramsø Spil-
lemandslaug - til uddeling på et af holdene. Det kunne 
selvfølgelig være det vindende guldhold, men der var 
ingen restriktioner fra vores side. Da vi var lidt sent ude, 
kunne jeg først ved ankomst til DM spørge i sekretaria-
tet om det var muligt at gennemføre et sådant sponso-
rat, hvilket blev bekræftet. Kort efter blev jeg kontak-
tet af formanden for konkurrenceudvalget Egon Ager-
skov, som glad takkede for ”gaven” samt spurgte om 
jeg selv havde lyst til at overrække de sponsorerede 
CDèr. Jeg takkede nej, men overlod helt til Konkurren-
ceudvalget at finde den rette form for dette, da det dre-
jede sig om – med en lille påskyndelse fra vores side -, 
at støtte op om det helt enorme arbejde som de delta-
gende grupper lægger i deres forberedelse af DM. Og – 
indrømmet – at skabe mere kendskab til vores spille-
mandsorkester, da det jo er hele ideen, at der helst skal 
være to ”vindere” i en sponsorsituation. Så skulle alt 
være i skønneste orden, men AK!
Konkurrencerne skred frem over dansegulvet, men ca. 
en halv time senere blev jeg kontaktet af Egon Ager-
skov igen, der kunne meddele mig; ”……at han nu hav-
de talt med sit konkurrenceudvalg, der havde stemt sa-
gen ned med den begrundelse, at det nemt kunne blive 
til flere af den slags tiltag næste gang og så kan vi ikke 
styre det.” 
Undren: Det undrede mig selvfølgelig at man så hurtigt 
havde besluttet at ændre mening, da jeg samtidig kun-
ne se at 2 af udvalgets 5 medlemmer var aktive som 
dommere i den igangværende konkurrence samt at et 
andet medlem var travlt optaget af at opdatere hallens 

dRAGt eller IKKe dRAGt 
eller et nordisk stævne mener jeg, man bør være i dragt. 
Til NORDLEK repræsenterer vi Danmark og det må vi 
gerne vise, både med dansen og dragterne.
Hvis man ikke har en dragt, eller ens egen dragt er ’krø-
bet’, er der altid mulighed for at leje en.

Med venlig hilsen Hanne Hansen medlem af 
dragtudvalget i Køge og regionsdragtudvalget 

SpONSeRING 
til LDF – specielt vedr. DM

storskærm med hold, danse etc. (I øvrigt var jeg selv 
via mit firma Atkins med til at sponsere udgifterne til 
en lignende storskærm ved et tidligere DM – UDEN no-
gen forbehold om at man ikke kan styre sponsorater).
Opfordring: Dette indlæg skal udelukkende ses som en 
positiv opfordring til konkurrenceudvalget om snarest 
at finde en model, hvor det er muligt for DM at modta-
ge sponsorstøtte på en måde, som udvalget kan ”styre”. 
Det kan vel kun blive til gavn og glæde for DM, for DF 
samt specielt for de hold, der deltager. I øvrigt ER der 
jo allerede sponsorer - se blot programmets annoncer 
samt den indstiftede/sponsorerede vandrepris til vin-
derne med de flotte kunststatuetter. 
Fremtiden: Der er sikkert mange steder og emner, som 
kan få glæde af en sådan ordning – sponsorater er jo 
ligesom slået igennem i andre sportsgrene – og folke-
danserne til DM vil, som jeg har forstået det, gerne be-
tragtes som dygtige sportsfolk på lige fod med deres 
kolleger under DIF. Og vi skal vel heller ikke glemme at 
i mange andre sammenhænge (og år) har styrelsen pe-
get på vigtigheden af, at LDF og LDF`s aktiviteter bør/
skal betragtes på lige fod med andre sportsgrene – ikke 
mindst af økonomiske årsager, hvor sponsorering hører 
ind under. Vi må håbe, at de kommende DM-arrange-
menter vil få glæde af en sådan beslutning i konkur-
renceudvalget om, hvordan man styrer sponsorering.
PS: I øvrigt skænkede vi de 25 styks medbragte CD’er 
til 4.-pladsholderne fra Nordjylland. De modtog dem 
uden nogen form for publicity og som resultat af, at de 
viste sand sportsånd og godt humør hele vejen igen-
nem DM. Og det så da ud, som om danserne blev glade 
for, at der også var lidt at tage med hjem, når man nu 
ikke kunne vinde ædelt metal.

Med venlig hilsen
Michael S. Petersen, Ramsø
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tyRKIet
I juli rejste Danseben 8 dage til Bursa i Tyrkiet for at 
deltage i 23rd International Golden Karagöz Folk Dance 
Competition – en konkurrence med deltagende grupper 
fra 20 forskellige lande og med det ædle formål, at he-
le festivalen skulle være et tegn på fred mellem lande. 
Der var dansere fra Costa Rica, Martinique, Kasakhstan, 
Kina, Indonesien, Bulgarien osv. Dette års vindere blev 
statsensemblet fra Georgien, efterfulgt af Korea og Nord-
cypern. Selv var vi super glade for vores egen indsats i 
konkurrencen.
Festivalugen, der sluttede med selve konkurrencen, ind-
ledtes med pomp og pragt med en gevaldig parade ned 
ad Bursas hovedstrøg. Hen over gaden hang et banner 
for hvert land med navn og flag, og ruten var tæt om-
kranset af tilskuere. Undervejs kunne man give et dan-
senummer, når lejlighed bød sig, så vores harmonik-
aspiller Mads måtte være hurtig på tangenterne, når de 
forangående fra Algeriet et øjeblik lod deres trommer 
hvile. Et sted på ruten stod en smilende mand og vin-
kede til os, mens han på gebrokkent dansk råbte: ”År-
hus og Vesterbrogade”. Ikke et ord om Muhammedteg-
ninger! 
Hver dag var vi ude og danse to forskellige steder i by-
en for de mange tilskuere, og såvel åbnings-højtidelig-
heden som konkurrencen på den store åbne scene i Kul-
turparken blev sendt direkte i landsdækkende tv, der 
har et seer-grundlag på 70 mill. mennesker.
Man lærer så længe man rejser, og vi lærte sandelig no-
get om at være omstillingsparate. Planer blev hele ti-
den ændret. Den mest drastiske ændring var at rejse 
hjemmefra i den forvisning, at selve konkurrencedelen 
var delt op i et 5 min. program og et 10 min. program, 
og så to dage før konkurrencen dernede at få det æn-
dret til ét program med en varighed på max.8 min.! Det 
krævede naturligvis både overvejelser, beslutninger og 
træninger.
Nu var der jo også mange andre oplevelser undervejs. 
Vi var indkvarteret på et skisportshotel oppe i bjergene 
– Tyrkiets højeste skisportssted, og her var luften no-
get tynd at træne i. Til gengæld var der dejligt køligt, 
når vi efter halvanden times kørsel kom ”hjem” om af-
tenen.
I selve Bursa besøgte vi en stor og meget smuk moske. 
Den havde 20 kupler og under den største kuppel et 
stort marmorbassin med en fontæne. Vi fik også set et 
overdådigt gravmonument for Orhan Gazi, der i 1400-tal-
let grundlagde Bursas markedskvarter – en stor basar, 

danseben i

der stadig vrimler af liv og handel, hvilket 
vi med fornøjelse og tyrkiske Lira på lom-
men kastede os ud i.
Midt i ugen hyrede festivalens glade giver, 
en af Tyrkiets rigeste mænd, to store bå-
de, hvorpå alle hold blev sendt af sted på 
en lang tur med indlagt mulighed for at 
bade et par timer fra en strand under-
vejs.
Et tyrkisk bad i en hamam måtte vi da og-
så prøve; det var en rigtig god oplevelse 
- kvinder og mænd hver for sig. Alle blev 
badet og skrubbet voldsomt, afsluttende 
med massage. Mændene fik vist flere ”bank” under mas-
sagen end kvinderne. Til gengæld har Dansebens kvin-
der ikke tidligere fået vasket hår 4 gange på en dag, og 
så endda med håndsæbe!
Det var meget spændende at være en del af dette flot-
te arrangement. Overalt på turen mødte vi venlighed 
og smil, vi mødte nye udfordringer, vi fik set en masse 
spændende danseshows, og de fleste aftener klumpede 
vi os sammen til hold-hygge på et af værelserne efter 
endt gerning. Sådan en festival-konkurrence kunne man 
fristes til at deltage i en anden gang.

Tove, Danseben
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Det er tidligt torsdag morgen - campingvognen skal 
pakkes så vi kan komme af sted til familielandsstævne 
på Fyn. Et stævne som vi glæder os til, hvor vi bare skal 
hygge os som familie og være sammen på pigernes præ-
misser.
Ankomsten til Verninge efterskole var stormfuld. Vi fandt 
et godt sted at stille campingvognen og så skulle for-
teltet sættes op. 6 mand skulle der til for at holde det 
nede så det ikke lettede men det lykkedes med kun en 
enkelt flænge og en bøjet stang. Men så var vi også 
klar til at komme i gang med stævnet.
Programmet bød på en bred vifte af aktiviteter for børn 
i alle aldersgrupper og der var også tænkt på de voks-
ne. Vores piger er 2½ år så i løbet af weekenden deltog 
vi i de 3 workshops med familiedans hvor der blev sun-
get, danset, hoppet, spillet, klappet, trampet og en 
masse andet. Pigerne havde det sjovt med Balder, Fido, 
4 frække trolde, en gummiged, skomagerdrengen og 
mange mange andre, og Mariehønen Evigglad blev sun-
get af fuld hals mens der livligt blev spillet rasleæg til. 
Instruktørerne Felix, Marlene og Jytte var fantastiske 
og musikken satte prikken over i’et. 

Fredag eftermiddag var der ”far og mor dans” med 
tilhørende børnepasning, et rigtig godt ini-

tiativ der dog var for nemt for barnepi-
gerne, for vores børn sov fra vi afleve-
rede dem til vi hentede dem igen.
Der var mange gode oplevelser i løbet 

af weekenden bl.a. sangaften 
med nogle rigtig gode 

både kendte og 
ukendte san-

FANtAStISK INItIAtIv 
for hele familien

ge, et kor der smukt sang et par arrangementer de hav-
de øvet, en rigtig god spillemandskoncert og så var der 
opvisningsholdet som på kort tid havde fået lavet en 
super flot opvisning. Hver aften var der selvfølgelig 
dans for alle og også familielegestue med rigtig god 
musik.
Verninge Efterskole dannede de perfekte rammer om et 
lille intimt stævne som dette. Der var nogle enkelte væ-
relser til dem der havde brug for det, men ellers fore-
gik overnatningen i campingvogne og telte på en mark 
ved siden af skolen. Der var heste og høns og masser 
af plads hvor børnene kunne lege og have det sjovt når 
der ikke var dans i hallen eller i klasseværelset. Der var 
desuden lavet et legerum med forskellige legesager hvor 
børnene kunne lege hvis det blev for meget med sang 
og dans. 
At området var så småt og alle aktiviteter foregik i hal-
len og 2 tilstødende rum, samt at vi ikke var flere end 
220 deltagere, gav en god og intim stemning sammen 
med gode venner. 
Før dette stævne har vi kun oplevet familiedans som 
noget der ikke var værd at bruge ret meget tid på, og 
jeg har altid afvist tanken om at blive instruktør og i 
særdeleshed børneinstruktør. Denne weekend har givet 
os så meget inspiration og vist os hvor varieret fami-
liedans kan være med sanglege, lette danse, rytmik, 
sang og musik. Så vi har allerede købt en masse rasle-
æg, vil have lavet risposer og først i september skal vi 
have en lille workshop for mindre børn. 
Pigerne synger hele tiden mange af de gode sange og 
danser endnu mere end de plejer at gøre, så der er in-
gen tvivl om at de havde en god weekend.
Der skal lyde en rigtig stor tak til Hanne Bording Jør-
gensen som er initiativtager til dette stævne og hun 
har fået rigtig god opbakning af stævneudvalget, som 
sammen med nogle hjælpere sørgede for at alt klappe-
de og de var med til at gøre weekenden perfekt for al-
le. De har alle gjort et kæmpe stykke arbejde – tak for 
det. 
Lørdag aften modtog udvalget en kasse med lækkerier 
til deres næste møde hvor de skal i gang med at plan-
lægge næste års stævne. Alle jublede over beskeden om 
at stævnet vender tilbage næste år og vi glæder os til 
at komme til endnu et godt stævne, hvor man skal væ-
re hurtig med tilmeldingen, for der bliver uden tvivl rift 
om pladserne!

Familien Kirk Todsen
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Det var torsdag formiddag, da vi trillede bilen ind af 
vejen til den lille efterskole ved Tommerup. En masse 
glade ansigter mødte os på vej hen til æbleplantagen, 
hvor teltene skulle stå. Det blæste en del, og vi fik med 
besvær lagt teltet på jorden. Men 1, 2, 3 teltet var op-
pe, og et par smilende mænd stod og slog pløkker i. 
Resten af formiddagen legede vi nede ved teltene. Der 
blev hygget, leget, fjollet og ikke mindst danset resten 
af dagen. Om eftermiddagen blev der danset foran tv2 
Fyn. Det var nok derfor, der blev danset Hamborg Seks-
tur for fulde gardiner. Den første dag var helt igennem 
god. Fredag formiddag var der ikke noget for os, så vi 
var ude af huset. Da vi kom tilbage om eftermiddagen 
var alle i fuld gang med at synge, danse scottish, spil-
le musik og danse ”mor og far dans”. Der blev nu også 
gået til den om aftenen. Og det gjorde der stadig da vi 
gik til køjs. Lørdag var den sidste ”dansedag”. Der øve-
de vi på opvisningsholdet og havde det virkelig skægt. 
Om eftermiddagen var halvdelen af stævnet til ”stomp”, 
hvilket tydeligvis overraskede instruktøren, men det var 
rigtig sjovt. Om aftenen optrådte opvisningsholdet, og 
ifølge mig gik det godt. Der blev danset til langt ud på 
natten. Søndag morgen stod vi op, pakkede sammen og 
kørte. 
Alt i alt en god tur! 

Karoline Ellegaard Sørensen

FAMIlIelANdSStævNe 
D. 30/7-2/8

Der var desværre ikke plads til flere indlæg og billeder fra Familielands-
stævnet eller andre bidrag, men vi vender tilbage med mere i oktober-
nummeret!

Redaktionen
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En dejlig aften på Skamlingsbanken med dejlig buffet, 
musik og dans. 
Vi var en del fynboer, som deltog i denne dejlige regi-
ons legestue på Skamlingsbanken. 
Christian bød velkommen og efter spisningen, som var 
en dejlig buffet, fortalte værten lidt historie omkring 
stedet, hvordan det er blevet til og den betydning det 
har haft i historien, en dejlig forklaring.
Efter spisningen blev der spillet op til dans med et stort 
orkester, også fynboer, det var dejligt at se. 

Danseinstruktør:
Signe Juel Christensen, Folkedanserforeningen Odense 
Kvadrillen
Ingeborg Madsen, Gårslev Folkedansere
Maja Frost-Eckert, Sønderborg Amts Folkedansere
Da musikken spillede op til dans, var det Nina Aasen, 
Sydfyn, der var forspiller. Som tidligere skrevet var der 
også en del fynske spillemænd. Der kom også en del 
dansere fra Fyn til legestuen. Det er dejligt, at man i 
regionen møder frem, det gør at regionen bliver mere 

En aften med sloganet 

”SAMlING på SKAMlING”
fleksibel og vi kommer til at kende mange fra andre eg-
ne. Rigtig dejligt, for på denne måde kommer vi lige-
som mere hinanden ved og får en anden forståelse for 
vor forskellighed fra egn til egn. Jeg kan kun opfordre 
til, at vi kommer til hinandens arrangementer hvis man 
har mulighed.
Under legestuen var der indlagt en kaffepause, hvor der 
blev serveret lagkage og der blev sunget efter nogle 
sange, som var omdelt, og efter endt kaffebord blev der 
igen spillet op til dans i ”Kongesalen”, hvor der kom 
sved på panden, under skjorter og bluser, en rigtig dej-
lig aften. Vi sluttede af med en sang og Jan Todsen 
sluttede med at sige tak og sagde, at det var dejligt at 
se, at man sluttede op om det, som regionen gør. Lige-
ledes sagde han at nu må det være en tradition ,at der 
er dans på Skamling og opfordrede alle til at møde frem 
næste år.
En lille beretning fra en Fynbo som støtter op omkring 
region Syddanmark.

Hans Ole Andersen 
Hjallese folkedansere

Mindeord over Maja Hansen, Rødby
Budskabet om Majas alt for tidlige død, kom desværre ikke 
overraskende for alle os, der kendte hende. Hun var en stærk 
person, som kæmpede til det sidste.
Maja havde orden i sine ting, intet blev overladt til tilfældig-
hederne. Man kunne altid regne med Maja. Maja og Herlev be-
gyndte at danse hos Midtlollandske Folkedansere for mange 
år siden.
Maja havde ikke danset hos os i mange år, før vi opdagede 
Majas store talenter, og hun blev meget naturligt indvalgt i 
bestyrelsen, hvor hun igennem mange år har ydet en meget 
stor indsats, som bliver meget svær at leve op til. Maja kun-
ne vi sætte til at udføre alle opgaver, og hun udførte alle op-
gaverne meget professionelt. 
I mange år har Maja været næstformand hos MLF og siden blev 
hun også sekretær. Ved alle MLF’s store aktiviteter var Maja 
altid med til at styre tingene, og alle de ting, Maja var med 
i, fungerede. Jeg tænker her især på Lancier og julemarkeder-
ne. 
Maja brugte al sin fritid i MLF, alt skulle være i orden og på 
plads, det sørgede Maja for. Til slut indså Maja, at livet var 

ved at ebbe ud, men hun sørgede for, 
at de ting hun arbejdede med blev 
nedskrevet, og dem, der skulle afløse 
Maja, blev sat ind i tingene af hende, 
og det er vi hende dybt taknemmelige 
for. Det viser, hvor stort et menneske 
hun var. Hun gjorde alt for vores for-
ening. 
Maja var også udset til at styre økonomien ved det store Land-
stævne i Maribo i 2010, men den oplevelse skulle Maja des-
værre ikke have. Behøver jeg at nævne, at Maja også her hav-
de fundet sin afløser i stævneudvalget og sat hende ind i tin-
gene.
Vores tanker går i dag til Herlev og Henrik, som har mistet en 
god hustru og mor, og vi håber, at Herlev vil gøre brug af al-
le deres venner hos MLF. Vi vil altid mindes dig som en stor 
personlighed. 
Æret være Maja’s minde. 

Midtlollandske Folkedansere. 
Preben Sørensen
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I weekenden d. 13.–15/11 2009 afholdes et stævne 
med folkemusik og dans for unge over 15 på Ravnsholt-
skolen i Lillerød.
Temaet i år er ”Licence to play – kom og leg med!
Stævnet starter fredag aften med musik og dans. 
Lørdag er der workshops med elever fra konservatoriets 
folkemusiklinie i hvordan man kan få musikken til swin-
ge og hvordan den bliver værd at danse til. Der er også 
workshop med Gitte Saandvig Christensen, hvor man 
kan træne at spille melodier til dans i et større orke-
ster. Man behøver ikke nødvendigvis at have spillet dan-
semusik for at kunne deltage i denne workshop. På dan-
sesiden er der polska med Christian Thorvaldsen, par-
dansevariationer med Desiree Ginnerup og Frederik Pu-

B&U’S helt Nye ARRANGeMeNt
det SKAl pRøveS!!!

Dette er en enestående chance for at komme ud og dan-
se, uden at skulle have passet børnene!!
Alle unge er velkomne, man skal Ikke have børn, for at 
kunne deltage!!
Der er dans for de små, for de unge og dem der stadig 
ikke er gamle!!
Kan bedsteforældrene ikke holde sig væk, er de velkom-
men til at komme og danse med de små!
Mød op søndag den 25. oktober kl. 13.00-16.30
på Højby skole, Nørrelunden 20, Højby, Odense S

pROGRAM:
13.00 Velkomst
13.10-14.30 Dans på hold
14.30-15.00 Kaffepause, tag kaffekurven med.
15.00-16.30 Dans på hold

Folkemusik- og dansestævne

stelnik samt improvisation i legestuedans med 
Christian Obel. Lørdag aften er der Bond-gallaaften med 
bla. Lancier, masser af dans og musik, bl.a. med ROD. 
Stævnet afsluttes med afrejse om søndagen
Så kom og udlev din indre Bond, vær med til at spille 
og høre noget god folkemusik. Gå ikke glip af en god 
weekend sammen med andre unge. 
Du medbringer selv madras og sovepose, og vi sover i 
klasselokalerne. Kig ind på facebookgruppen ”Ungdoms-
stævne 2009 – Lillerød”
Tilmelding via www.folkedans.dk senest d. 29. okto-
ber.

Med venlig hilsen Agenterne i Lillerød 
(licence.to.play@gmail.com) kontakt os gerne!

leGeStUe 
for unge og unge med børn!!

hOld:
Børnedans ca. 3-8 år, ved Rebekka Corell
Dans for de unge ca. 9-14 år, ved Noa Shamir
Dans for alle over 15 år, ved Malene Just Larsen
- alle unge, også forældre

Øl, vand & kildevand kan købes hele dagen.

Hele herligheden fås for 50 kr. pr. pers. uanset alder.
Tilmelding senest d. 8. okt. til:
Conni Hansen, tlf.: 6471 2051
mail: pkh@webspeed.dk
Pernille Hansen, tlf.: 2855 9051
mail: nillepoffler@webspeed.dk
Jane Hansen, tlf.: 6335 0711
mail: janehansen@mbox301.get2net.dk
Annette, tlf.: 6598 1514
mail: kaegelund@mail.dk
Vi glæder os til at se jer

B&U udvalget i samarbejde med DGI

for unge

Kom til
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Var det sliddet og bekymringerne værd?  Festivalen er 
nu overstået, de 3 grupper fra hhv. Østrig, Serbien og 
Norge er taget hjem og det er tid til at gøre status. Blev 
festivalen den succes vi havde drømt om og opnåede 
vi det, vi ville? 

At skabe kontakter og knytte venskaber til andre grup-
per i andre lande 
At markere os lokalt som underholdning på højt niveau 
og som et attraktivt fritidstilbud 
At motivere dem til at fortsætte med at danse og styr-
ke sammenholdet 
At give vores børn og unge en festivaloplevelse, som 
de kan leve på længe 

tUF-Børnefestival 
- missionen fuldført!

Vi synes, at vi undervejs i festivalen mange gange blev 
bekræftet i, at det vi havde tænkt med festivalen rent 
faktisk lykkedes punkt for punkt.  

Vi havde forsøgt at sammensætte programmet på en 
måde som gav deltagerne mange muligheder for at læ-
re hinanden at kende. Ret hurtigt fik vores unge da og-
så etableret kontakt til de udenlandske deltagere, så 
der blev snakket, sunget, danset, spillet, grinet på tværs 
af grænser, sprog og kulturer allerede på festivalens 
første dage.

Et højdepunkt i programmet var festivalens første op-
visning, som var på Tørring Torv i forbindelse med by-
fest og aftenudsalg. Om det var det fantastisk gode 
sommervejr, udsalget, ølteltet eller annonceringen af 
vores festival, der havde jaget folk af huse vides ikke, 
men mon ikke det var et heldig kombination som gjor-
de, at vi på denne aften havde et større publikum end 
vi nogensinde før har set. Torvet var tæt af mennesker 
som tog opstilling for at se dansegruppernes optræde-
ner. Folk var begejstrede for de udenlandske dansegrup-
per, men også for vores egne 3 børnehold, som hver 
især lavede nogle meget flotte opvisninger. Ungdoms-
holdet fik her for alvor afprøvet det danseprogram, som 
de har puklet med hele foråret og sommeren og de le-
verede en super flot og fejlfri performance, som slog 
fast, at disse unge mennesker vil folkedansen og er stol-
te af det de kan.

Om festivalen har motiveret vores børn og unge til at 
fortsætte med folkedans kan vi først endelig konstate-
re om en lille måneds tid, når sæsonen starter igen, 
men vi har en god mavefornemmelse og en forhåbning 
om at festivalen har været så synlig i lokalområdet, at 
den vil trække nye medlemmer til.

At vores dansebørn havde en intens festivaloplevelse, 
så vi mange beviser på undervejs og mens de unge men-
nesker helt opløste af tårer tog afsked med deres nye 
udenlandske dansevenner, stod arbejdsgruppen med slet 
skjulte selvtilfredse smil – missionen fuldført.

Marlene Bak Nielsen

    Bal i Ramsø

Lørdag den 3. oktober 2009
vanen tro er der igen stort bal i Dåstruphallen, 
Bueager 2, 4130 viby Sj.
Danseleder: Helle Larsen, Sengeløse!
Kaffe medbringes - øl/vand skal købes i hallen.
Kom og mød:
”Ramsø Spillemandslaug” med venner 
og alle de andre folkedansere til en god danseaften.
Ballet starter kl. 19,30.
Pris for deltagelse 50 kr.
Arrangører: 
Ramsø Folkedanserforening & Spillemandslaug
Mere info på: www.spillemandslaug.dk  
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TUF-Festival var en rigtig god oplevelse.  Jeg lærte en masse nye mennesker at kende, og fik nye venner fra danseholdene fra Serbien, Østrig og Norge. Alle vi Tuffer havde gået og ventet på festivalen i næ-sten et år, og den var ud over alle forventninger, selvom de var høje. Mange af forventningerne havde vi fået ved festivalen sidste sommer i Klagenfurt, hvor der blev holdt en Kindertanzfestival (Børnedansefestival).Der var mange forventninger om nye venner, danse, kul-turer og sprog.
Stort set alle deltagerne til Tuffernes festival, var indlo-geret på Tørring skole, hvor vi holdvis sov i klasseloka-lerne, og derfor var der meget større mulighed for at ska-be venskaber, hvilket vi også gjorde da serberne allerede kom mandag.    

Det var en stor fordel, at vi kunne sidde og snakke med dem stille og roligt mens vi spiste.
Festivalen skulle egentlig kun have været fra onsdag den 5. august, men da serberne allerede havde været til en festival i Østrig kom de to dage før østrigerne og nord-mændene. Det betød så, at det var dem vi kom til at få det tætteste forhold til.

Udover at vi fik venner, lærte vi også nogle nye danse fra de andre lande. Vi havde workshop i Gudenå hallen, hvor vi fik danset en hel masse med mange fra de andre hold.
Aftenen gik ud på, at hvert land skulle undervise de an-dre i deres danse. Det var en rigtig hyggelig aften, og den var bl.a. også med til at skabe lidt snak, når man selv skulle gå hen til en fra de andre hold, og byde en dreng eller pige op til dans, som man egentlig slet ikke kender, det var en rigtig sjov oplevelse, også at blive budt op af nogen man overhovedet ikke kender.Vi danskere fik ene ”undervisning” onsdag aften af ser-berne i deres danse, det var også rigtig sjovt at lære nog-le af deres trin. Og selvom man så selv synes at man var ved at blive god til alle deres små hop, så gjorde de det bare hurtigere så man igen ikke kunne følge med, men det var rigtig sjovt.

Til de mange opvisninger kunne man også se at de hav-

de sat tempoet ned til os. Vi opviste i Jelling, Vejle, Tør-ring og Horsens, så der var en stor mulighed for at kigge på deres danse, og udforske alle gruppernes danse.Hvor serbernes danse var meget forskellige fra vores, var det meget sjovt at se at de norske danse ligner vores danse meget, men vi er jo også naboer, så det er der jo ikke noget mærkeligt i. De østrigske danse ligner meget hinanden, der er meget med at gå rundt i ring, og slå sig selv på lårene, det er meget sværere end det ser ud, især blærerøvsdansene, hvor drengene skal imponere piger-ne.
Vi lærte også de andre hold, danske danse, og de var især vilde med pigernes fornøjelse, som de kaldte ”SUUUUMM”. Da vi dansede fri dans lørdag aften kom de hen og spurg-te: ”kan vi danse SUUUUMM nu?”, det var deres yndlings-dans, og selvom vi startede 6 par, endte vi med at være en 15-20 par da vi sluttede.

Det var ikke kun danse vi lærte hinanden, vi danskere og serbere udvekslede også sprog, hvis man kan sige det så-dan.  
Serberne virkede meget interesserede i det danske sprog, eller også synes de bare at det var sjovt at kunne sige godmorgen, velbekomme, og jeg elsker dig på vores eget sprog, så det ikke kun var engelsk vi snakkede, og vi Tuf-fer lærte da også lidt serbisk, bl.a. hvordan man siger mejetærsker og lysregulering. Det var rigtig sjovt, også bare at gå rundt, og sige det til hinanden.Da vi havde haft det så sjovt sammen, var det ikke lige frem den letteste afsked søndag morgen. Der blev grædt fra begge sider, og selvom vi kun havde været sammen i en uge, havde vi knyttet stærkere bånd, end vi først lige troede ville være muligt.

Selvom de tre andre hold er rejst hjem, vil vi stadig hol-de kontakt via facebook, og der blev også udvekslet en del facebookadresser i ugens løb, og vi har oprettet en gruppe der hedder ”Denmark and Serbia”, så kontakten måske bliver holdt lidt bedre. Vi håber at vi kommer til at se dem alle sammen igen, også holdene fra Østrig og Norge.

15-årige Kirstine fra TUF-Dans skriver om sin oplevelse af festivalen

FeStIvAl Med tUFFeRNe
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Vores Quiz har vist været for svær i denne omgang. I hvert fald er der ikke indkommet nogen løsninger! 
Det kan selvfølgelig også være noget med sommervarmen… Meeen vi giver ikke op så let – vi venter sta-
dig spændt på, hvem der kan løse den svære gåde og gætte, hvilken dans der er tale om:
1. Dansen er ikke en march
2. Dansen er pæredansk
3. Men navnet lyder som noget med bjergbestigning

Det kan godt være, at det ikke er en dans, der bliver brugt så meget – til gengæld er melodien rigtig køn! 
For at lette lidt på gætteriet så kan vi da tilføje:
4. At selv om titlen omtaler fjelde, så stammer dansen fra en af de fladeste dele af Danmark 
5. Og den er altså slet ikke fra det nordiske land, som nævnes i titlen

Kan I så se at få gættet den dans, så vi kan komme videre! 
Send løsningen i ekspresfart til lars.boye.petersen@mail.dk. Og har du lavet en rigtig god tegning, der 
har med folkedans at gøre, så send den samme sted hen. Endelig så efterlyste vi i sidste nummer forslag 
til variationer på en reinlænderpolka. Dem venter vi også på!

GæT EN DANS!

q
U

Iz
Hvornår: Hvad: Hvor: Se blad:
25.10.09 Legestue for unge og unge med børn Odense 09/09

30.10.-01.11.09 Børne- og ungdomsspillemandskursus Sdr. Felding 08/09

31.10.-01.11.09 Natbal Sdr. Felding 08/09

13.11.-15.11.09 Folkemusik- og dansestævne for unge Lillerød 09/09

B&U AKtIvItetSKAleNdeR

at melde dig til Børnespillemandskursus på Sdr. Felding skole 
den 30. oktober – 1. november? 
Ellers kan du nå det endnu. Kontakt jens jensen – tlf: 9718 8237 
eller mail: friskolevej29@privat.dk.
Se også på www.folkedans.dk under Region Midtjylland / B&U 
udvalg.

vi ses da, ikk’ ???

hAR dU hUSKet
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købs i DF’s sekretariat. 

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

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

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

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

Dragtsølv efter 
bestilling 

Udføres på eget værksted.

Guldsmed
Helle Vienberg

 
Vonsildvej 133 
6000 Kolding

Tlf. 2564 0091
www.helle-vienberg.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

Materialer til

Folkedragter

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

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

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

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

Telefon 7578 2227

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

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

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

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

518,-

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

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

Art. 2021 
Dame str.

898,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO



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

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

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

 Arrangør  Dato  Arrangement Sted
Se i 
blad nr.     

Til-
meld.

Danske Folkedansere 06.-12.09 Uddannelse i dragtsyningsteknikker Bjerringbro 06/09

30.10-01.11 Elitekursus St. Heddinge 06/09 20.09

Region Nordjylland 20.09 Kursus i danse fra Sønderjylland Vodskov Skole 08/09 06.09

21.11 Møde/rejsefest Flauenskjold 06/09

Region Midtjylland 20.09 Kreativ temadag med strikkede sjaler Østbirk 09/09 14.09

31.10 Spillekursus i Les Lanciers Spjald 09/09 19.09

31.10 Dansekursus i Les Lanciers Spjald 09/09 12.09

Region Syddanmark 03.10 Danse- og spillekurser, Fanødanse og -musik Bjert 09/09 25.10

04.10 Træf for instruktører og dansere Middelfart 09/09 Ja

24.10 Dans på Tværs Hejnsvig 09/09 Ja

24.10 Trinkursus Hejnsvig 09/09 Ja

08.11 Kreativ strikkedag Odense 09/09 25.10

Region Sjælland 25.09 Besøg hos Næstved Konserveringscenter Næstved 09/09 17.09

27.09 Seniorlegestue Vordingborg 09/09

04.10 Dansearrangement Hårlev 09/09

01.11 Dansearrangement Kalundborg 09/09

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

AKtIvItetSKAleNdeR

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

Mandag-fredag kl. 11-13
Torsdag endvidere kl. 15-17
Formand: Niels Winberg Clausen 
http://www.folkedans.dk A
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 RUBRiKAnnonCeR

SælGeS
Salling herredragt, højde ca. 178 cm, livvidde ca. 86 cm. Alt syet i hånden. Med alt tilbehør, undta-
gen sko. Pris 1.000 kr.

Tlf. 5926 6290


