
Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen

Trin & Toner Nr. 3 · Marts 2015 · 86. årgang



Trin & Toner
Nr. 3 – Marts 2015 – 86. årgang

Udgiver 
Landsforeningen Danske Folkedansere og  
Spillemandskredsen

Redaktion 
Trin & Toner, LDF's Sekretariat,  
Enrumvej 6A,5270 Odense N 
Tlf. 6618 5860,  
e-mail: trinogtoner@folkedans.dk

Stof og annoncer til næste blad skal være 
redaktionen i hænde senest den 6. april 2015. 
Følgende deadline er den 10. maj 2015. 
Der kvitteres for modtagne indlæg.  
Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring  
venligst til Sekretariatet.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere 
og forkorte indsendte tekster.

Indholdet i indsendte tekster er ikke nødven-
digvis udtryk for Landsforeningernes holdning.

Bestilling af abonnement 
Trin & Toner, LDF's Sekretariat, Enrumvej 6A,  
5270 Odense N 
Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263

Årsabonnement (8 numre)  
kr. 190,00 portofrit tilsendt.  
Udlandsabonnement: kr. 110,00 + porto.

Adresseændring i årets løb skal meddeles det 
lokale posthus, den lokale forening/spille-
mandskredsens kasserer samt sekretariatet.

Annoncepriser 
Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.  
for 50 kr.
Foreningsannoncer for medlemsforeninger  
(7,5 x 5 cm) 250 kr.
1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)
1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. 
rabat)
1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. 
(20% medl. rabat)
1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr.  
(20% medl. rabat)
Faste annoncer for et helt år (8 numre) – kontakt 
redaktionen. 
Priserne er inkl. moms!
Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 23. 
februar 2015 
Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden.

Layout og tryk:  
Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,  
licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver 
uden opløsningsmidler på officielt miljø-
godkendt papir.

Forsidefoto: 
Årsmøde - Landsforeningen  
Danske Folkedansere

Indhold
Landsforeningen
Vindere af julelotteriet 2014 3
Har du forstand på tal 3 
Dagsorden Årsmøde 2015 4
DM i folkedans 6
Landsfinale for Regionsmestre 6
PR-udvalg 7
Gaveartikler 7
Europeaden 8
Gode billeder efterlyses 8

Kurser
Instruktøruddannelsen i 
Bjerringbro  9
Danseholdet  
Bjerringbro 2015 9
Håndarbejde med tradition 10

Dragter
Tøj fra 1800-tallet 12
Temadag på 
Spillemandsmuseet i Rebild 13

Spillemandskredsen
Spillemandslauget Østjyderne 14
Spillemandskalenderen 14

Medlemmerne
Region Nordjyllands  
årsmøde 15
Tillykke 15

Regionerne
Region Midtjylland 16
Region Nordjylland 17
Region Syddanmark 17
Region Hovedstaden 17

B&U
Til årets Børne- og 
ungdomsstævne  18

Annoncer 19

Aktivitetskalender 20

PÅSKELUKNING
Sekretariatet holder påske-lukket den 30.-31. marts og 1. april og 
ønsker alle en rigtig god Påske!

Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe



TRIn & ToneR ∙ Nummer 3 ∙ Marts 2015 3 

LANDSFORENINGEN 

2. præmier, gavekort på  
kr. 10.000,-
blev vundet af Kirsten Christiansen, 
Fredericia og Lillian Pedersen, Rødekro

3. præmier, gavekort på  
kr. 5.000,-
blev vundet af:
Aage Knudsen, Tønder
Lise Christiansen, Randers
Hanne Bentsen, Taastrup
Marlene Nielsen, Gråsten
Lone Andersen, Haslev

Vindere af julelotteriet 2014
1. præmien, som var et gavekort på kr. 50.000,-  
blev vundet af Christoffer nielsen fra Måløv.

Christoffers mor danser folkedans og havde købt en kalender til både  
Christoffer og hans lillebror. Og så var det Christoffer, der var heldig!
Christoffers bedstemor kom og indleverede vinderkalenderen  
personligt på sekretariatet.

Har du forstand på tal –  
så har vi en udfordring til dig! 
Landsforeningens økonomiansvarlige, Anders Nielsen, genopstiller desværre 
ikke til posten på årsmødet 2015.
Vi har derfor brug for en person, der kan overtage posten som styrelsesmed-
lem og økonomiansvarlig for Landsforeningen Danske Folkedansere.
Hvis du tror, at det er noget for dig, så kontakt landsforeningens formand Jan 
Kirk Todsen -  E-mail:  jan@todsen.eu , eller hvis du vil vide lidt mere om, 
hvad jobbet indebærer, så er du velkommen til at kontakte Anders Nielsen på 
E-mail: anders@mestersvejseren.dk 

Styrelsen

4. præmier, gavekort på  
kr. 500,-
Til Imerco:
Agnethe Vindbjerg, Give
Gitte Dam, Fredericia
Henny Hansen, Odense
Jesper Handler, Værløse
Lene Petersen, Idestrup

Til Fætter BR:
Johan Feldstedt, Slagelse
Jørgen Ringive, Give
Rie L. Rasmussen, Harndrup

5. præmier, gavekort på  
kr. 200,-
Til Imerco:
Anne Jensen, Risskov
Bente Jørgensen, Vojens
Bodil Skytte, Videbæk
Cathrine Nissen, Tinglev
Ega Larsen, Skørping
Hertha Hansen, Føvling
Inga Sørensen, Vejle
Inger Hansen, Rødekro
Jacob Kramer Kaae, Hørning
Lis Aagaard Jørgensen, København
M. Iversen, Horsens
Mikkel Høyer Julø, Ringsted
Sophie Hansen, Svendborg
Søs Nordlund, Svinninge
Tove Sørensen, Samsø
Ulla Mortensen, Hammel

Til Fætter BR:
Elias Toftkær, Rødekro
Jacob Stokholm, Struer
Jenny Madsen, Hjørring
Kia Olsen, Nexø
Liva Grønlund Lind, Lystrup
Malou Kristiansen, Nibe
Maya Louise Hvid, Viborg
Mia Ivkovic, Ballerup
Morten Schack, Store Heddinge
Sarah Kjær Thorsen, Langeskov

6. præmier, gavekort på  
kr. 100,-
Til Imerco:
I alt 113 personer

Til Fætter BR:
I alt 52 personer

Vi ønsker alle vinderne hjerteligt  
tillykke!

Marianne og Dorthe+
%123,-%=
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1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om  

LDF's virksomhed i det forløbne år 
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag

a)   Forslag fra styrelsen til vedtægtsændringer  
vedrørende Spillemandskredsen.

Begrundelse: 

Foreningen ”Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds” besluttede på foreningens sidst afholdte års-
møde at ændre foreningens navn til ”Spillemands-
kredsen”. 
Dette forslag er en konsekvensrettelse af denne 
navneændring uden indflydelse på øvrig tekst i 
vedtægterne.

Forslag:

§ 2 stk. 1. Nuværende tekst.

LDF er en landsforening, hvor folkedanserforenin-
ger/folkedanserafdelinger under idrætsforeninger 
eller lign. (herefter benævnt forening/er) kan opta-
ges som medlemmer. LDF kan også optage enkelt-
personer som medlemmer med begrænsede rettig-
heder, jvf. § 4 stk. 2. 
Medlemmer af Danske Folkedanseres Spillemands-
kreds (forkortet DFS) afkræves ikke kontingent i 
LDF. DFS' regionsbestyrelser indgår som Musikud-
valg i LDF's regioner. 

§2 stk. 1. Forslag til ny tekst.

LDF er en landsforening, hvor folkedanserforenin-
ger/folkedanserafdelinger under idrætsforeninger 
eller lign. (herefter benævnt forening/er) kan opta-
ges som medlemmer. LDF kan også optage enkelt-
personer som medlemmer med begrænsede rettig-
heder, jvf. § 4 stk. 2. 
Medlemmer af Spillemandskredsen (forkortet SK) 
afkræves ikke kontingent i LDF. 
SK's regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg i 
LDF's regioner. 

Øvrige Paragraffer:

Der foretages ændringer  i nedennævnte paragraf-
fer, hvor forkortelsen ”DFS” erstattes af forkortelsen 
”SK”.  Øvrig tekst bevares uændret.

LANDSFORENINGEN 

§ 4.  stk. 2 og 5
§ 8.  stk. 1, 2, 3 og 4
§ 9.  stk. 7 og 9

b) Forslag fra styrelsen til vedtægtsændringer 
 vedrørende ændring af navn.
Styrelsen foreslår at foreningens navn ændres fra 
”Landsforeningen Danske Folkedansere” til ”Folke-
dans Danmark” med virkning fra 1. august 2015.

Begrundelse.

Styrelsen finder, at tiden er inde til at ændre 
Landsforeningens navn og logo. Dette skal ikke 
mindst ses i sammenhæng med de visioner for 
landsforeningen, som blev fremlagt ved Regions-
konferencen i august 2014 og på regionernes valg-
møder i 2015. 
Navnet ”Landsforeningen Danske Folkedansere” og 
logoet med danseparret har tjent os godt, men ti-
den er inde til en modernisering.
Af praktiske årsager foreslår styrelsen, at ændrin-
gen først træder i kraft 1. august 2015.

Forslag:

§1 stk. 1. Nuværende tekst.

Organisationens navn er Landsforeningen Danske 
Folkedansere (forkortet LDF). 
Som binavn kan Folkedans Danmark benyttes. 

§1  stk. 1. Forslag til ny tekst.

Organisationens navn er Folkedans Danmark  
(forkortet FD). 

Øvrige paragraffer

Der foretages ændringer nedennævnte steder såle-
des at forkortelsen ”LDF” erstattes af forkortelsen 
”FD”. Al øvrig tekst uændret.

Indholdsfortegnelsen.

§ 1.   stk. 2 – 3 – 4.
§ 2.   stk. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
§ 3.
§ 4.   stk. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9.
§ 7.   stk. 1 – 2 – 5 – 8 – 9.
§ 8.   stk. 1 -2 – 3 – 4.
§ 9.   stk. 1 – 3 – 5 – 6 – 8.
§ 10.  stk. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Dagsorden Årsmøde 2015
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LANDSFORENINGEN 

§ 11.  overskrift og tekst.
§ 11.  stk. 1 – 3.

c) Forslag til vedtægtsændring fra Erik Jønsson.

Begrundelse.

Det bør være et krav, at en forslagsstiller er til ste-
de på årsmødet.
Hvis ikke forslagsstilleren er til stede, er det ikke 
muligt at få uddybet baggrunden for et stillet for-
slag eller få belyst evt. uklarheder i teksten.

Forslag:

§4 stk. 7. Nuværende tekst

Forslag der ønskes behandlet på et årsmøde, skal 
være indsendt skriftligt til LDF´s sekretariat inden 
den 1. februar.

§4 stk. 7. Forslag til ny tekst. 

Forslag der ønskes behandlet på et årsmøde, skal 
være indsendt skriftligt til FD´s sekretariat inden 
den 1. februar. Forslagsstilleren skal være til stede 
på årsmødet, for at forslaget kan behandles.

d) Forslag fra Gårslev Folkedansere.
Medlemsbladet Trin&Toner skal kun udkomme 2 
gange om året som tryksag.

Begrundelse:

Set i lyset af stærkt faldende medlemstal, og des-
værre stærkt stigende årskontingent, som år for år 
stiger væsentligt mere end det burde, vil jeg foreslå, 
at Trin&Toner kun udkommer 2 gange om året som 
blad. Resten af evt. flere udgaver kan udkomme 
som elektroniske nyhedsbreve. Første blad udkom-
mer i starten af året med omtaler og tilmeldingspro-
cedurer for eks. landsstævner og andre aktiviteter 
de næste xx måneder. I august/september nr. 2 med 
omtale af de aktiviteter, der finder sted i de næste 
xx måneder. Det er mere end rigeligt, da vi i forve-
jen kender datoer mere end et helt år frem i tiden. 
Det vil kunne spare rigtigt mange penge.

e) Forslag fra Gårslev Folkedansere.
På instruktøruddannelsen skal der kun startes nyt 
hold op hvert 3. år.

Dagsorden Årsmøde 2015
Begrundelse:

Med de meget få kursister der er, bør der kun star-
tes hold op hver 3. år for at spare penge og res-
sourcer.

6.  Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det 
kommende år - herunder fastsættelse af kontin-
genter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter 
og abonnementspris for medlemsbladet

7.   Valg af formand (hvert 3. år)
  Næste gang i 2016
8.   Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år) 
 På valg er Anders Nielsen (modtager ikke genvalg)
9.   Valg af øvrige styrelsesmedlemmer  

(valget gælder for 3 år) 
 På valg er: Anna-Margrethe Jonsson,  

Trine Jordan Andersen og Bent Hansen.  
Desuden skal der vælges et styrelsesmedlem mere 
til den vakante styrelsespost. 

10.  Valg af intern revisor til LDF's samlede regnskab.  
Valget gælder for 2 år. På valg er Arne Linjordet

11.  Valg af intern revisorsuppleant til LDF's samlede  
regnskab. På valg er Christian Skov. 

12.  Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er  
gældende for 2 år. På valg er Kristian Johnsen 
(Vest)  
og Kirsten Jacobsen (Øst).

13.  Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
 På valg er Susanne Åberg (Vest) og Hans Peter 

Hansen (Øst)
14.  Valg af statsautoriseret revisor
 Styrelsen foreslår DIF’s revisionsordning.  

(P. t. Ernest and Young).
15.  Valg til LDF's Appeludvalg. Valget er gældende for 

2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer 
og i lige år 1 medlem. På valg er John Overvad 
Nielsen og Poul Erik Christensen.

16.  Evt.

Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF’s årsberetning 
skal være modtaget af kassereren senest den 11. april 
2015. 
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Som det tidligere er meddelt bliver der intet DM for grupper i 
2015, da der ikke var tilmeldinger nok til at konkurrencerne 
kunne gennemføres.
Det afholder os imidlertid ikke fra at afvikle DM i Folkedans 
for Par og samme dag vil Landsmesterskabet for Regionsme-
stre blive holdt.
Ved DM i Pardans bliver der konkurreret i en ungdomsrække 
og en åben række med henholdsvis 4 og 7 par. Der er dog 
stadig mulighed for eftertilmeldinger i begge rækker, så for-
håbentlig kommer der flere deltagende par. 
Ved redaktionens slutning var konkurrencerne i de enkelte 
Regioner endnu ikke afviklede, men vi håber på, at der del-
tager 12 par i Landsfinalen for Regionsmestre.
Til at dele sol og vind lige og afgøre hvem der skal smykke 
sig med DM- og Landsmestertitlerne har vi syv dommere. 
Det er som overdommer Mette Inge Baltsersen og de øvrige 
dommere bliver Lissi Madsen, Lene Haslund, Helle Madsen, 
Per Jensen, Jørgen Madsen og Trine J. Andersen. Reserve-
dommer: Poul Erik Rasmussen.

LANDSFORENINGEN 

DM i folkedans for Par 2015 og 
Landsfinale for Regionsmestre 2015

Om aftenen holder vi DM bal fra ca. kl. 18.00-
22.00, hvor vi starter med en dejlig 2 retters 
middag og fra ca. 19.30 spiller årets DM-orkester 
Stry´fri op til Dans. Stry´fri består af Bjarne Grue 
Knudsen og Mogens Cramer på harmonika, Birgit 
Cramer på klarinet og Michael S. Petersen på kontrabas.
Aftenens instruktør er endnu en velbevaret hemmelighed. 
Benyt dig af den enestående chance, der er til at danse i 
kvadrille med de nykårne Danmarks- og Landsmestre. Så om 
du er ung eller ældre, ny eller ”garvet” danser, fra Jylland el-
ler øerne er helt uden betydning. Her kan alle være med. En 
opfordring skal lyde til at køre flere sammen, få en festlig 
dag ud af det og støt danserne.

Billetter til arrangementet kan købes fra 1. marts på  
www.folkedans.dk. 
Vi prøver denne gang et nyt system, således at den tilsendte 
kvittering på bestillingen, som man modtager pr. E-mail skal 
printes ud og medbringes som billet.

Du kan vælge mellem følgende billettyper:
Eftermiddagsbillet voksen kr. 75,- dækker hele konkurrence-
dagen + program. (14.00-ca. 17.30)
Eftermiddagsbillet børn (4-12 år) kr. 25,-  
Gælder som ovenfor.
Heldagsbillet voksen kr. 275,- Gælder hele dagen +  
2 retters middag og bal samt program. 
Heldagsbillet børn (4-12 år) kr. 120,- Gælder som ovenfor
Begge heldagsbilletter er ekskl. drikkevarer.
Børn under 4 år er gratis
(sidste frist for køb af heldagsbilletter er den 20. april af hen-
syn til maden)

Vi vil igen i år give mulighed for at reservere plads til spis-
ningen. Så hvis man er mange, der gerne vil sidde sammen 
til middagen, skal der gives besked om dette i notatfeltet ved 
tilmeldingen.
Vi ses i Middelfart!

DM
Landforeningen Dansk Folkedansere indbyder til

Lørdag den 9. maj 2015
Arrangementet vil igen i år blive afholdt i Lillebæltshallerne,  
Færøvej 74-76, 5500 Middelfart.

Konkurrencerne starter kl. 14.00 og med forventet præmieoverrækkelse kl. ca. 17.00.
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Gaveartikler
Gå til www. folkedansbutikken.dk 
for priser og bestilling.

LANDSFORENINGEN 

Når styrelsen mødes 5 gange om året, 
er der en masse løbende sager, der 
trænger sig på. Derfor besluttede vi i 
2012, at vi skulle have nogle møder, 
med kun et punkt på dagsordenen - 
hvordan Landsforeningen skal se ud i 
fremtiden, og hvordan vi skal gennem-
føre det. Det er ikke overraskende, at vi 
blev enige om at Landsforeningen skal 
være moderne og professionel, være fø-
rende i viden og udvikling, samt at vi 
skal styrke det internationale arbejde. 
Det overraskende ligger nok i, at vi skal 
være en samlende organisation for al 
folkedans i Danmark. Det betyder, at vi 
gerne vil samle alle foreninger, der 
danser folkedans under LDF – også de 
foreninger, der ikke er medlem af LDF. 
Vi har allerede flere medlemsforenin-
ger, der byder på baldanse eller line-
dance. Alle danseformer skal være me-
get velkomne i vores organisation, bare 
der er tale om ’folkedans’.  
For PR udvalget er det noget af en ud-
fordring vi hermed har fået. Vi skal ud 
og øge kendskabet til LDF, hverve nye 
medlemmer og gerne nye foreninger. Vi 
er færd med at få lavet en ny, mere 
brugervenlig og moderne  hjemmeside. 
I den forbindelse er der en masse ma-
teriale, vi skal have opdateret.

På det seneste årsmøde vedtog forsam-
lingen, at vi skal have ’Folkedans Dan-
mark’, som binavn. Der er flere og flere, 
der er begyndt at bruge det, og det er 
dejligt mundret (og i øvrigt er på linje 
med navneskift i flere andre forbund). 
Vi vil i år stille forslag om, at vi tager 
Folkedans Danmark som foreningsnavn 
i stedet for Landsforeningen Danske 
Folkedansere. 
Vi arbejder også på at udskifte vores lo-
go. Vi har et smukt og langtidsholdbart 
logo (det er fra 1929), så det er et emne 
vi går til med ydmyghed. Men i lyset af, 
at vi ønsker at tage andre danseformer 
med i foreningen, er det måske på tide 
at overveje det. Desværre er det for tid-
ligt at afsløre, hvad vi arbejder med i 
den forbindelse. 
Som I kan se, så sker der en masse i 
Landsforeningen lige nu, så jeg vil kraf-
tigt opfordre til, at foreningerne sender 
repræsentanter til Årsmødet i Middel-
fart. Mødet er jo ændret til et endags-
møde, så det er blevet noget billigere at 
deltage. Kom og vær med og få indfly-
delse på Landsforeningens fremtidige 
arbejde. 

Hilsen Bent Hansen,
på vegne af PR-udvalget.         

DM
2015 PR-udvalget 

informerer

Og så en rettelse: 
I november-nummeret af Trin & To-
ner står der, at Helle Larsen skal 
være konferencier ved DM 2015. 
Dette er ikke korrekt, og at det er 
skrevet i bladet skyldes en misfor-
ståelse i konkurrence-udvalget. Hel-
le Larsen har på intet tidspunkt sagt 
ja til denne post og således ikke 
meldt afbud eller brudt en indgået 
aftale. 
Vi beklager. 

Konkurrenceudvalget.
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- et tilbud fra vore svenske naboer

I Helsingborg venter man omkring 4000 
deltagere i europeaden, der finder sted 

fra den 5. til den 9. august 2015.

Europeaden er en folkedans-festival, som afholdes  
for 52. gang, men det er første gang at den finder  

sted i Sverige. 
 

Du kan se mere på hjemmesiden www.europeade.eu

Og har du spørgsmål, kan du kontakte marianne.
halling@folkdansringen.se (fotos: Stig Hellemarck)

EuRoPEaDEn

Gode billeder efterlyses!
Vi vil gerne appellere til ALLE om, at I sender os nogle gode billeder 
på CD/DVD. Det kan være billeder af dansere, - børn, unge eller 
voksne, eller det kan være billeder af spillemænd eller instrumenter. 
Alt har interesse! I skal være opmærksomme på, at ved indsendelse 
af billederne, overdrager I rettighederne til benyttelsen heraf til LDF.

Mange venlige hilsner
Marianne og Dorthe

Gode
billeder

Ansøgninger til 
Initiativpulje
Så er det igen tid for ansøgninger til 
initiativpuljen. Læs mere om Initiativpuljen på 
hjemmesiden, http://www.folkedans.dk/

FoRUDSÆTnInGeR FoR AT SØGe:
•	 	Tilskud	gives	til	nye	aktiviteter,	som	kan	udbrede	

kendskabet til dansk folkedans. Dvs. der gives nor-
malt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopie-
ring af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse 
med ansøgningen søges om tilskud til at afvikle en 
aktivitet op til 3 gange inden for en afgrænset perio-
de. 

•	 	Landsforeningen	og	dens	medlemsforeninger	har	ret	
til at bruge ideen og erfaringerne i andre sammen-
hænge. 

•	 	Der	gives	normalt	ikke	tilskud	til	annoncer,	løbesed-
ler, radio/TV reklamer og lign. 

•	 	Der	skal	være	søgt	andre	relevante	puljer.	
•	 	Der	skal	sammen	med	ansøgningsskemaet	indsen-

des en udførlig projektbeskrivelse. 
•	 	Senest	3	mdr.	efter,	at	arrangementet	er	afholdt,	

indsendes regnskab samt referat/evaluering af ar-
rangementet, herunder et indlæg til medlemsbladet.

AnSØGnInG:
•	 	Ansøgningen	skal	sendes	på	en	særlig	ansøgnings-

blanket, som downloades fra http://www.folkedans.
dk/ - gå ind under Landsforeningen/Priser, Puljer og 
fonde. Ansøgningsskema skal vedlægges et reali-
stisk budget samt relevante bilag. 

•	 	Der	uddeles	normalt	2	gange	årligt	(1.	juni	og	1.	dec.,	
med ansøgningsfrist 2 måneder før). 

Ansøgningsfrist er denne gang 1. april. 

Styrelsen
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Husk din tilmelding til årets oplevelse!!
Instruktøruddannelse og dansekursus

På Nørgårds Højskole 28. juni – 4. juli 2015
DET BLIVER FANTASTISK!

PS:

Kunne I tænke jer at opleve 
en eftermiddag som dansere 
på instruktøruddannelsen i 
Bjerringbro?
 
Vi vil meget gerne invitere dig/jer til at besøge Instruk-
tørkurset.

Torsdag den 2. juli 2015 i  
tidsrummet 13.30 til ca. 17.30.

Du vil som danser i løbet af eftermiddagen opleve kur-
sisterne undervise, og du vil få et indblik i, hvad man 
som kursist lærer under uddannelsen.
Kom og få en spændende oplevelse - vi giver eftermid-
dagskaffen
Tilmelding med navn og forening til jordanvind@gmail.
com senest 1. maj.

I sidste nummer af Trin&Toner havde indsneget sig 
en fejl under beskrivelsen af Dansekurset i Bjerring-
bro, - instruktøren hedder Carsten Jørgensen.
Vi beklager.

Danseholdet  
Bjerringbro 2015
Et kursus med god stemning, humør og rigtig meget danseglæde!
På årets kursus tages du med ud omkring de hjørner, der hedder: 
figurdanse, pardanse, balance, rytmik, leg samt andet godt for fød-
derne og hjernen.

Der vil selvfølgelig også blive snakket om, hvad det er, vi gør med 
fødderne, kroppene og ikke mindst hvad er det vi 'tror' vi gør? En 
fornuftig dialog med ens partner kan gøre danseoplevelsen meget 
bedre!

Skulle I have nogle spørgsmål ang. jeres fælles dans, men bare al-
drig har fået ord eller redskaber på det, står jeg selvfølgelig også til 
rådighed med det, og vil råde og guide så godt jeg overhovedet 
kan!

- Alt dette vil foregå i tæt samarbejde med Steffan Søgaard Søren-
sen, som ikke kun vil spille musik til kurset, men derimod også gå i 
dybden med rytmiken i musikken i forhold til dansene.

Kom og nyd en uges intensiv danseundervisning på en helt anden 
måde, pas på: DET ER STÆRKT VANEDANNENDE!!!!!!

Carsten Jørgensen

KURSER 
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Håndarbejde med tradition
KURSER 

Instruktøruddannelse DRAGT
Praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter

5.-11. september 2015 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

 Hold 1  
Syning af forskellige stingtyper, almen dragtlære, syning af 
særk, syning af slidsebunde, pynt på særke og skjorter, tam-
burering, syning af knæbukser og strikning af strømper og 
nattrøjer.

 Hold 2  
Tilskæring af bukser, stil og snit, syning af rynket skørt, sy-
ning af huer, syning af skulderstykker og håndlinninger, sy-
ning af hvide knapper og knaphuller virkning af bånd og 
knytning af snore.

 Hold 3  
Syning af bul, syning af sløjfer, påtegning af broderi, tyl-
strækning, syning af lægget skørt, stil og materiale, tilskæ-
ring af veste, hue- og tørklædebroderi og materialelære.

Uddannelsen er baseret på faste hold 
efter det antal år, man har deltaget, 
men med fællestimer om aftenen. Den 
omfatter 6 hold, som skal tages i ræk-
kefølge. Ved afslutningen har man 
gennemgået de grundlæggende ting, 
som vi finder brugt på danske folke-

dragter, indenfor tilskæring, sy teknik 
og broderi.
Man får desuden gennem foredrag og 
studier af gamle dragtdele kendskab  
til den kulturhistoriske baggrund for 
1700- og 1800-tallet, som er den  
periode, hvor dragterne blev brugt.

 Hold 4  
Tilskæring af snøreliv/bul, syning af vest, undervisningslære, 
båndvævning, syning af floss og syning af knaphuller til ve-
ste og kofter.

 Hold 5  
Genstandsanalyse (tidligere betegnet som opmåling), pib-
ning, hulsømme og tællesyning, syning af kvindetrøje, brug 
og tilpasning af broderimønstre og tilskæring af tøj med ær-
mer.

 Hold 6  
Syning af detaljer på mandstrøje/kofte, syning af skindbukser 
og skindbroderi, stil og materiale, kniplingssyning på tyl, 
frynser til sjaler og genstandsanalyse (tidligere betegnet som 
opmåling)

Fagene på de enkelte hold:
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 Fællestimerne om aftenen vil i år komme til at omfatte 
fremvisning af dragter, udstilling af gamle dragtdele, fore-
drag ved Gitte Nødskov, som i 2015 skal stå for en stor udstil-
ling i forbindelse med afholdelse af Nordisk Stævne i Viborg. 
Desuden vil der være foredrag ved Lis Sonne Svendsen, som 
i forbindelse med Landsstævnet i Frederikshavn stod for ud-
stillingen af dragtdele.
Undervisere: Lena Agerskov, Karin Becker, Kirsten Emiland, 
Karen Birgitte Hansen, Tove Jensen, Anna-Margrethe Jons-
son, Birte Moshage, Lis Sonne Svendsen, Inge Sølling, Jette 
Sørensen og Sonja Tind.

 Kursusleder:
Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj
Telefon:+45 2763 1929
Email: solling@ishoejby.dk

 Ankomst:
Lørdag den 5. september fra kl. 15.00

 Afrejse
Fredag den 11. september kl. 9.30 

Håndarbejde med tradition
KURSER 

 Indkvartering:
Dobbeltværelse med opredning og fællesbad:  intet tillæg
Dobbeltværelse med eget bad:  tillæg kr. 400
(dvs. 200 kr. pr. person)
Enkeltværelse med fællesbad: tillæg kr. 400
Enkeltværelse med eget bad: tillæg kr. 600
Der er kun et begrænset antal enkeltværelser til rådighed, 
hvorfor tildeling af disse vil ske i den rækkefølge tilmeldin-
gerne indkommer.
Kursuspris: 6.695 kr.
LDF tilskud 2.995 kr.

 Din medlemspris: 3.700 kr.

Prisen er inklusiv kursusmaterialer
Tilmelding senest den 1.juni 2015
Via hjemmesiden www.folkedans.dk

 Optagelse:
Efter tilmelding via hjemmesiden er foretaget vil der senest i 
august blive udsendt materiale til brug på kurset.
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På Hedeboegnen er der bevaret meget tøj fra den periode, vi 
beskæftiger os med i dansen og musikken. Bønderne var ret 
velstående pga. den gode jord og afsætningsmulighederne i 
hovedstaden. Man klædte sig gerne pænt, når man skulle til 
København og sælge sine afgrøder. 
Jeg er vokset op på en gård i Jersie, en landsby mellem Kø-
ge, Roskilde og København.  Gården, som hedder ”Males-
gård”, har været drevet af samme slægt i 6 generationer si-
den 1768. Først af Søren Nielsen, min tip-tip-tip oldefar. Han 
var fæstebonde på gården, som dengang var ejet af universi-
tetet, hvilket gav bønderne frie vilkår ved drift af jorden.  I 
1816 køber hans søn, Niels Sørensen, som er 2. generation, 
Arvefæsteskøde for 1000 Rdr. Og herefter går gården i arv 
indtil 6. generation.  Nu er den solgt ud af familien. 
På loftet stod tre standkister. Den ene havde tilhørt Hans Sø-
rensen, f. 1848 og fjerde generation på gården. Han blev gift 
med Bodil Truelsen, som medbragte den anden kiste som 
brudekiste. Den tredje kiste havde tilhørt Bodils far, Peter 
Truelsen, f. 1820, og som Bodil fik, da han døde.  Bodils mor, 
Ane Truelsen, født Madsdatter, har ejet og sandsynligvis syet 
tre af de rigt broderede særke samt en del stolpe- og 
knæstykker.
Disse tre kister var genstande for stor opmærksomhed for mi-
ne søskende og jeg. De var fyldt med gammelt tøj fra 4 gene-
rationer. Det nyeste var min mors brudekjole fra 1937. Det 
ældste min tiptipoldemors stolpestykker og pyntehåndklæder 
fra 1819.  Når de tre kister kunne stå næsten urørte med så 
meget spændende indhold bevaret, skyldes det dels, at vores 

gård aldrig var brændt, - en skæbne, som mange andre strå-
tækte gårde led under i en tæt bebygget landsby.  Og dels, at 
min farfar, Emil Sørensen, var eneste overlevende af 5 sø-
skende, hvilket betød, at det hele stod tilbage på gården til 
ham. Hans mor, Bodil Truelsen, havde bragt en del af de fine 
broderier med til gården, da hun kun havde en ugift søster 
uden arvinger.  Vi ved hvem broderierne har tilhørt, da der er 
navnetræk på alt og årstal på noget. Ane Madsdatter 1830- 
1902 (gift Truelsen) min tipoldemor og hendes søster og mor, 
har syet det meste.   Fem særke med overdådige kraver, en 
del stolpestykker og pudestykker og et par skjorter.  Den ene 
skjorte, med det største broderi på kravens over- og undersi-
de og skulderstykker, har et indrammet felt, hvori navne-
trækket skulle stå. Men der var ikke noget navn, hvilket 
sandsynligvis betyder, at drengen, der skulle have skjorten 
til sit bryllup, døde inden han blev så gammel. Udover bro-
derierne, var der en masse andre dragtdele, som vi ikke kan 
sætte navne på. Strikkede strømper i uld og bomuld, Lange 
hæklede handsker, flere buller, blå og røde, i både børne-  
og voksenstørrelse, en trøje i hvergarn med skinkeærmer, 4 
guldnakker, hvoraf den ene var sprættet op og brugt som sel-
skabstaske af min farmor omkring 1910. En del hovedklæder 
til at binde over guldnakkerne, når man gik ud, kørekapper 
og hestedækkener  o.m.a. 
Der var ingen sølvknapper (de var måske solgt), men et en-
kelt forklæde- eller kappespænde af sølv med guldbelæg-
ning og initialer BMD fra 1839. Dette spænde fik en sjov hi-
storie.  Min far, som var ung omkring 1930, skulle en aften til 

DRAGTER

Tøj fra 1800-tallets kistebunde i Jersie 
– Hedeboegnen
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Malesgården er matr. nr. 6 og Vangledgård er matr. 
nr. 9. Kort fra bogen ”Arvegods” af Erna Lorenzen.

DRAGTER 

Temadag på 
Spillemandsmuseet
i Rebild
Lørdag 30. maj kl. 12-16

Vi mødes kl.  12 og spiser vores medbragte frokost i ca-
feen. Derefter vil Niels Jørn Østergård fra museet fortælle 
om og vise os samlingen. Der vil blive fremlagt genstan-
de, som vi kan kigge nærmere på.
Se foromtalen af dagen i T&T januar 2015.
Entré: 30 kr. drikkevarer til frokosten og eftermiddags-
kaffe købes i caféen.

Tilmelding: 
Inger Thorup 98 58 10 19 eller 
mobil: 30 61 04 58 eller 
mail: thorups@privat.dk senest søndag 17. maj   

Venlig hilsen 
Dragtudvalget i Region Nord

julefest i forsamlingshuset.  Alle skulle medbringe en gave til 
et fælles spil. Min far gik i skuffer og kister derhjemme (uden 
at spørge) og fandt et halvt forklædespænde, uden at vide, 
hvad det var. Han pakkede det ind og lagde det i den fælles 
pakkepulje under juletræet.  Min mor var på det tidspunkt 
ung pige på en anden gård i byen, og hun var også med til 
julefesten.  Hun trækker/vinder tilfældigvis pakken med det 
halve forklædespænde. Senere bliver hun kæreste med min 
far og de bliver gift.  Efter et par år som kone på gården, fin-
der min mor – tilfældigvis- det andet halvdel af forklæde-
spændet, som hun vandt ved julefesten.  Da pakkerne var 
anonyme, vidste hun ikke hvem der havde medbragt hendes 
pakke.  Det blev hun nu klar over, til hendes store overra-
skelse, da spænderne passede sammen. 
Da jeg var ung, var jeg meget betaget af alt dette tøj. Det var 
anledningen til, at jeg begyndte at danse folkedans, for så 
kunne jeg naturligt bruge noget af det selv.  I dag danser jeg 
mest pga musikken og fællesskabet i dansen.  Ingen af vores 
børn danser mere og deres interesse for tøjet er begrænset. 
Det giver et dilemma om, hvad vi bedst kan gøre ved det, og 
mange andre må stå i samme situation.  Museerne er ikke 
særlig interesserede, da de har rigeligt. Vi kan håbe, at inte-
ressen bare springer en generation over.
I øvrigt er mine forældres gård – Malesgård – nabogård til 
Vanledgård, som er beskrevet i bogen ”Arvegods” af Erna Lo-
renzen.

Elin Bjerregaard

Tøj fra 1800-tallets kistebunde i Jersie 
– Hedeboegnen
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Spillemandstræf og 
Generalforsamling, Faaborg
Den 6. – 8. marts 2015

Generalforsamling, Faaborg
Den 8. marts 2015

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

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

Spillemands-
kalenderen

SPILLEMANDSKREDSEN

Et særdeles velspillende spillemands-laug leverer varen. 
CD´en vidner om godt sammenspil. Musikken leveres overbe-
visende og med overskud. Alle orkestermedlemmer tager ty-
deligt ansvar og tager fat i hver enkelt melodi. Der er god 
energi og nerve i musikken. Spillemandslauget har lavet go-
de aftaler for at variere lydbilledet og for at tilgodese alle in-
strumentgrupper. Det er glad musik, spillet med en meget 
smittende livsglæde. Der er ingen slinger i valsen, alt står ty-
deligt og de 3 forspillere har fået formidlet til de 24 laugs-
medlemmer, hvad de vil med de forskellige melodier. Det er 
virkelig godt gået. En CD der snurrer i afspilleren igen og 
igen.
Musikken er fra Lading og jeg tror flere af Jer kender nr. 17, 
Russisk kontra. Den er i hvert fald flittigt brugt, der hvor jeg 
kommer, og det er fuldt forståeligt. Mon ikke flere af disse 
melodier nu bliver hits til baller rundt om i Danmark.
Hvem var han så Niels P.S. Willumsen? Niels Peter Sørensen 
Willumsen var væver og husmand på Lading Mark nordvest 
for Aarhus. Han ser ud til selv  
at være ophavsmanden til de fleste numre på CD´en. Man 
ved stort set ikke andet om ham, end at han fødtes i Lading i 
1855 og døde på Amtshospitalet i Aarhus i 1922.
Noderne er ikke nyfundne, men har været udgivet  
af Østjyderne i to nodehefter i henholdsvis 1997 og 1998. Og 
inden udgivelserne forelå der et kæmpe udvælgelses arbej-
de, da de to nodehefter er uddrag fra 50 nodebøger med i alt 
ca. 1000 melodier. Udover melodierne fra Lading er der på 
CD´en to jubilæums melodier komponeret af Ivan Damgård til 
Spillemandslauget i anledning af henholdsvis 20  
og 25 års jubilæum. 

Spillemandslauget Østjyderne blev stiftet i 1978 i Århus, og 
de øver fortsat flittigt hver anden søndag. De har weekendtu-
re, nodeudgivelser, kurser, danseaftener osv ”og så hygger vi 
os sammen – og tager vel imod dem, der kunne tænke sig at 
spille spillemandsmusik”, skriver spillemandslauget om sig 
selv. Repertoiret spillemandslauget spiller er dansk og nor-
disk spillemandsmusik.
På Coverets side 2 er der en kort beskrivelse af Niels P.S. Wil-
lumsen, Østjyderne og CD projektet.Har du fået lyst til at læse 
mere om Østjyderne, købe CD og nodehefte, besøge dem på 
en danse/spilleaften så kig forbi deres hjemmeside på: www.
oestjyderne.dk, e-mail nodesalg@oestjyderne.dk. eller kon-
takt Oldermand Kjeld Nørgaard på tlf. 23 36 94 59 

Dorthe Linde Jørgensen

Spillemandslauget Østjyderne  

har udgivet CD´en ”Musik efter  
niels P. S. Willumsen – Lading Hede”
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Dirigent:  
Ture Andersen 

Formandens beretning: 
Kurt gennemgik årets arrangementer: Konference for alle 
udvalgsmedlemmer i foråret. Landsstævnet i Frederiks-
havn. Regionstræf i Rebild. Regionskonference i Viborg. 
Møde i Silkeborg for 3 regioner til gennemgang af Lands-
foreningen visioner.

Danseudvalget:
Vita: Baldanse 47 deltagere. Kyndelmissefest i Sæby over 
100 deltagere. Regionsmesterskaber i pardanse med 7 par 
og der var masser af publikum 80 personer. TV fra 24 
nordjyske kom også på besøg. Dansekursus og legestuen 
60 personer, instruktør Anette Thomsen. Tips og Idéer 
Mette Inge Baltersen og Per Jensen 32 deltagere.

Dragtudvalget:
Inger: Stor forberedelse til landsstævnet - ansvar Lis 
Sonne Svendsen med en udstilling om nordjyske hovedtø-
jer. Den årlige håndarbejdsdag i samarbejde med den Kre-
ative Messe i Ålborg. 

B&U udvalget:
Kendskab til folkedans for Børn og de unge har B&U ud-
sendt brev til alle skoler i Brønderslev Kommune og alle 
efterskoler nord for Limfjorden.  Henvendelse fra 1 skole.  

Der er 35 børn, der danser i vores region. Børn fra Læsø og 
Tårs/Ø. Hjermitslev til B&U stævne i Viborg, samt sommer-
stævne på Læsø. 

PR-udvalget:
Kontakt med Nordjyske Medier hjælp til annoncering og 
radiospot til sæsonstart. En annonce i søndagsavisen og 
radiospots med tekst og musik, et frisk indslag om folked-
ansens lyksaligheder i radio AURA i Vendsyssel og Ålborg-
området. Udsendt spørgeskema til foreningerne. Nogle for-
eninger har fået nye dansere ved lokal annoncering og lo-
kal omtale. Den bedste metode er mund til mund metoden. 
Nogle via den enkelte forenings hjemmeside eller via face-
book. 

Musikudvalget:
Med til landsstævnet i Frederikshavn. Vi har spillet til Kyn-
delmisse i Sæby, til høstgudstjeneste i Ulstrup Kirke samt 
kirkekoncert. Spillemandskursus med instruktør Frederik 
Pustelnik. 

Rejseudvalget:
Turen gik til Tjekkiet. 2015 uge 35 til Harzen.

Valg til bestyrelsen: 
Der var genvalg til Kurt, Alice og Jens. 
Trine gennemgik Landsforeningens visioner.
      Kirsten Svendsen

MEDLEMMERNE 

Region nordjyllands  

årsmøde
lørdag den 10. januar 2015 i Aalborg

Tillykke

Vores Formand Hans Jørgen Larsen gennem 41 år fylder 
70 år der vil være Åbent hus på Galgebjerggårdsvej 17 i 
Hundested på dagen den 16. april kl. 14-17.
G.D.V. Hundested Folkedans/Linedansere ønsker tillykke 
med dagen

Bestyrelsen

Tillykke

Højby Ungdomsforenings 
Folkedansere ønsker 
Bente Eggeling 
hjertelig tillykke med de 
70 år den 27. februar 2015.

Bestyrelsen
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REGIONERNE

Indbydelse til 
Familiesensommerstævne  7.-9.  
august 2015
Region Midtjylland i samarbejde med                      
Bjerringbro Idrætsforenings folkedanse-
re og Langå Folkedanserforening
Igen i 2015 er der mulighed for at kom-
me til dette hyggelige stævne i Region 
Midt. Alle er velkommen.
Stævnet foregår i Langå Skole og Fest-
salen i forbindelse med skolen. Nød-
camping bliver på grønne arealer i for-
bindelse med skolen.
Stævnet starter fredag med ankomst og 
indkvartering fra kl. 14.00. Vi håber, 
der kommer mange børn og unge, der 
vil spille og danse. Der vil være danse 
og legeaktiviteter for børn lørdag efter-
middag og legestue lørdag aften.
Instruktører til børnedelen er:
Dans: 

Betina Bjerregård Nielsen og Lisbet En-
gedal Christensen 
Musik: 

Ulla Thuesen og evt. unge stævnedelta-
gere. Der vil være danseworkshop for 
voksne og unge lørdag eftermiddag ved 
Anette Bech Dalstrup. Musik: 
ikke afklaret endnu.
Tema: Finurlige danse
Lørdag aften er legestuen ledet af Anet-
te Christensen, Bjerringbro og musikken 
leveres af Trias. I lighed med tidligere 
år vil det være muligt at købe en del 
mad. Denne skal bestilles og betales 
sammen med tilmeldingen. Se tilmel-
dingsskema.
Stævnet rundes af søndag efter fælles 
morgenmad, flaghejsning, morgendans 
og fællessang. Husk sangbog.
Det foreløbige program ser således ud.

Det sker i 
din region

Region Midtjylland

Foreløbigt program for Sensommer-
stævne i Langå 7.-9. august
Fredag d. 7/8 
kl. 14.00 Indkvartering og 

hjemlig hygge
kl. 18.00 – 19.00 Fællesspisning
kl. 20.00 – 24.00 Faneindmarch. 
Åbning af stævnet Festsalen. Derefter le-
gestue med Mie Nielsen som instruktør 
og musik ved Tom Elbert og Allan Thom-
sen afbrudt af kaffepause
kl. 00.00  Spontan natdans

Lørdag d. 8/8
kl. 08.00 – 09.00 Fælles morgenmad
kl. 09.00 – 09.15 Flaghejsning og mor-

gensang
kl. 09.30 Fællesvandring med 

musik til torvet
kl. 10.00 – 11.30 Fællesdans i byen
kl. 11.30 – 14.00 PAUSE  (frokost)
kl. 14.00 – 16.30 Danseworkshop (inkl. 
kaffepause) ved Anette Bech Dalstrup. 
Tema: ”Finurlige danse”
kl. 14.00 – 16.00 Danse/legeaktivitet 

for børn
kl. 16.30 – 18.00 Pause 
kl. 18.00 – 19.00 Festmiddag
kl. 19.00 – 21.00 Legestue for børn 
kl. 20.00 – 21.30 Legestue med Trias 

og Anette Christensen
kl. 21.30 – 22.15 Kaffepause
kl. 22.15 – 23.45 Legestuen fortsætter
kl. 23.45  Faneudmarch
kl. 00.00 Fælles natmad
 Spontandans/natdans

Søndag d. 9/8
kl. 08.00 - 09.00 Fælles morgenbord
kl. 09.00 - 09.15 Flaghejsning med      
 morgensang
Derefter Morgendans, fælles-

sang og afslutning.
kl. 15.00 Camping og skole 

skal være ryddet.
Ret til ændringer forbeholdes

Pris for hele Stævnet 

Voksne: fra 26 år 335,-
Unge: 14-25 år el. på SU. 230,-
Børn: 0-13 år gratis
Er man studerende på SU og over 25 år, 
er prisen stadig kun 230,00 kr.
Camping og skolelogi er gratis for alle.
Med i prisen for stævnet er fri adgang 
til legestuer, workshop, morgenmad 
lørdag og søndag, kaffe fredag aften, 
kaffe lørdag eftermiddag og aften, nat-
mad lørdag,  camping og skolelogi.
Prisen for deltagelse til åbning og lege-
stue fredag aften og/eller legestue lør-
dag aften uden stævneemblem er 90,00 
kr. pr. aften inkl. kaffe. Deltagelse i dan-
se workshop for unge og voksne uden 
stævneemblem lørdag koster 80,00 kr. 
inkl. kaffe. Bemærk at kaffen både fre-
dag og lørdag aften og til workshop er 
inkluderet i prisen.
Hvis man ikke har lyst til at deltage i he-
le stævnet er man meget velkommen 
både fredag og lørdag aften, og til work-
shop lørdag eftermiddag
Afmeldingsgebyr 50 Kr.
Tilmelding og betaling, senest 1. maj, 
som sendes til Gert Nielsen enten på 
mail eller med post. Gert Nielsen, 
Odinsvej 4, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 2628 eller 6160 2628 
Mail: kagens@gmail.com 
Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos 
Gert Nielsen. Eller hentes på Regionens 
hjemmeside: www. folkedans.dk Klik på 
Region Midtjylland. Tilmeldingen bliver 
først registreret når betalingen indløber. 
Betaling kan ske enten pr check eller på 
konto nr. 9070 – 6 205 603 512 (Spare-
kassen Vendsyssel). Husk at skrive dit 
navn, og at det er betaling for stævnet.
Landsforeningen Danske Folkedansere 
Region Midt i samarbejde med Langå Fol-
kedansere og Bjerringbro Idrætsforenings 
Folkedansere
Se også Regionens hjemmeside, hvor vi 
forsøger at holde programmet opdateret.

Vi ses
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Region Nordjylland Region Syddanmark

Sommertræf 
Alle folkedansere fra Region Nord er 
velkommen til vores fælles sommertræf 
i Hjørring fra den 12. juni - 14. juni. 
Fredag aften arrangeres der fællessang 
og underholdning. Entré 50 kr. inkl. 
kaffe. Lørdag afvikles opvisninger af 
forskellige grupper rundt omkring i 
Hjørring by. Om aftenen er der fælles-
spisning og legestue. Kr. 150 inkl. mad, 
kaffe og legestue. Entré til legestue og 
kaffe lørdag aften kr. 100.
Der er mulighed for at campere ved 
Lundergårdhallen eller bo på skolelogi 
fra fredag til søndag eller kun deltage i 
arrangementet lørdag. Tilmelding se-
nest den 20. april til Kurt Christensen 
kmc.rvc@gmail.com.

De bedste hilsner
Kirsten Svendsen
PR-medarbejder

Regionsmesterskaber i pardanse
Der afholdes pardanse i Region Nordjyl-
land søndag den 29. marts kl. 14.00 i 
Kulturhuset, Sæby. Vi glæder os til at 
byde vores dansere som opstiller til 
konkurrencen velkommen, samt håber 
at se rigtig mange tilskuere til at bakke 
op om konkurrencen. Næremere indby-
delse til publikum kan ses på hjemme-
siden www.folkedans.dk under Region 
Nordjylland.

Højskoledag på Rødding Højskole
for ”Dansere i den modne alder”
Fredag den 10. april 2015
Musik: Agnethe og Bent Steffensen, 
Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen
Instruktør: Arne Bach

Program:

10.00 Ankomst, kaffe med bolle – mor-
gensang
10.30 Dansekursus
12.00 Frokost
13.15 Legestue
14.30 Kaffe med kage
14.50 Sangtime ved Gert Karkov
15.45 Legestue
17.00 Afslutning

Pris for medlemmer af Landsforeningen 
Danske Folkedansere:
350,- kr. pr. person for hele dagen
For ikke medlemmer er prisen 375,- kr. 
pr. person.
Tilmelding senest den 1. april til:
Grethe Ladefoged tlf: 24 45 88 30, 
mail: thogre@bbsyd.dk eller
Gudrun L. Johnsen tlf: 74 66 21 40, 
mail: gudrun@gkjohnsen.dk
Indbetaling senest den 1. april til kt.: 
Reg.nr. 1551 kt.nr.: 4391706625
Ved tilmelding og betaling oplyses dit 
navn, dit medlemsnummer og hvilken 
forening, du danser i.
    Landsforeningen 

Danske Folkedansere
    Region Syddanmark, 

seniorudvalget

Region Hovedstaden

Aldershvilestævnet 2015
Gladsaxe Folkemusikfestival
i Aldershvile Slotpark søndag  
d. 7. juni kl. 10 -18
I år satses der ekstra på at trække et 
stort publikum til. Som stævnets store 
navn er det lykkedes at få Kim Sjøgren, 
der sidste år udgav en CD med danske 
folkedanse. Kim Sjøgren vil bl. a. spille 
folkedanse fra sin fars gamle hånd-
skrevne nodebog. Desuden er Dan-
marks bedste balorkester, Knorifas ind-
forskrevet foruden de lokale musiksko-
lers ungdom samt de gammelkendte 
spillemandslaug med mange års erfa-
ring fra legestuer landet over. 
Slå et stort kryds i kalenderen  
d. 7. juni. 
Vi ses ved Slotsruinen ved Bagsværd Sø 
med madkurv og familie og venner til 
årets store folkemusik og – danse ar-
rangement.
Detaljeret program foreligger i april.

Aldershvilestævnet – 
Gladsaxe-Søborg 

Folkedanserforening – 
Region Hovedstaden
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Vi glæder os til at se en masse børn og unge som  
elsker at danse folkedans.
Dagen vil indeholde opvisninger, legestue, møde nye og 
gamle folkedansevenner, hygge og sjov! ☺
Om aftenen vil der være legestue med overnatning for børn 
og unge fra 10 år og opefter.
Birthe Jørgensen har lovet at lave et sjovt program til denne 
aften og 4 friske spillemænd er i gang med at øve.
Vi håber at se mange til en sjov og hyggelig dag i smilets by 
– Aarhus! 

Ved evt. spørgsmål kontakt;
Julie Cato Thomsen,  
juliecato.thomsen@gmail.com, 22 35 55 92
Rise Cato Thomsen,  
risethomsen@hotmail.com, 22 33 30 58
Ulla Kragelund,  
harvejkragelund@youmail.dk, 28 57 83 47 

Tilmelding til Julie Cato Thomsen senest den 9. marts 2015. 

Stævnet afholdes af Folkedansen 1945 i samarbejde med 
Region Midtjylland!

Mange hilsner fra 
stævneudvalget

Til årets Børne- og ungdomsstævne 
som afholdes i aarhus lørdag d. 11. april 2015
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 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder

Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans
Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat.
Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00

Telefon henvendelse 3314 1958
(Telefonsvarer uden for åbningstiden)
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.
1364 København K 

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

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

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestof-
fer. Silkegarner i 150 
farver. Håndtrykte tørklæder, forklæ-
der, sjaler og metervarer. Håndvæve-
de tørklæder og forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. 
Hørlærred. Smykker og knapper. 
Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og 
sykurser. Tilskæring og syning. 
Dragtlitteratur.

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

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

ANNONCER 

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

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

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

Telefon 7578 2227

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

518,-

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

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

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

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

SÆLGeS
SALLING herredragt
Str. medium, højde ca. 170 cm. Brugt dragt og 
sko str. 42.
Pris 1.000 kr.

SÆLGeS

Damedragt, komplet Århus-dragt
Str. 40/42, med alt tilbehør inkl. lille taske
Sko med spænder str. 38. Pris: kr. 1800,-
Inge Hansen, Tel. 22.28.40.97



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

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

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

18.04.15 Årsmøde Middelfart 1/15 20.03.15
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14+3/15
14.-27.06.15 Sommerkursus for ældre Snoghøj 1/15
Uge 27 Instruktøruddannelse Bjerringbro 2/15 12.04.15
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg
05.-11.09.15 Instruktøruddannelse Dragt Bjerringbro 3/15 01.06.15

Region Hovedstaden

22.03.15 Regionskonkurrence Roskilde
07.06.15 Gladsaxe Folkemusikfestival Aldershvile  

Slotspark
3/15

Region Sjælland

22.03.15 Regionskonkurrence Roskilde

Region Syddanmark

07.03.15 Regionskonkurrence Fredericia 01.02.15
10.04.15 Højskoledag Rødding 3/15 01.04.15

Region Midtjylland

07.03.15 Regionskonkurrence Fredericia 1/15 01.02.15
11.04.15 Børnestævne Aarhus 8/14
08.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
15.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
22.06.15 NORDLEK-træning Info følger 2/15
07.-09.08.15 Familiesensommerstævne Langå 3/15 01.05.15

Region Nordjylland

29.03.15 Regionskonkurrence Sæby 3/15
29.03.15 Orienteringsmøde Harzen-rejse Brønderslev 1/15
30.05.15 Temadag for dragtinteresserede Rebild 3/15 17.05.15
12.-14.06.15 Sommertræf Hjørring 3/15 20.04.15
23.-29.08.15 Harzen-rejse Harzen 1/15 fra 10.03.15

Bak op om ÅRSMØDeT 2015!
En hel dag i folkedansens tegn

Kom og gør din indflydelse gældende!
Vi ses i Middelfart den 18. april!


