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FOLKEDANS DANMARK

Det er søndag den 20. september 
2015. Oldermandslauget er trådt sam-
men for 29. gang. Men i dag skal der 
foregå noget særligt, idet den sidden-
de oldermand har indkaldt til ”ekstra-
ordinært møde med henblik på opløs-
ning af lauget”.
Solen skinner over Ho Kro, hvortil der 
er indkaldt til møde. Frokostbordet er 
dækket så flot som var det en rund 
fødselsdag, lauget skulle fejre. 
I dagens anledning er formanden for 
Folkedans Danmark Jan Kirk Todsen 
inviteret, han er tiltænkt jobbet som 
dirigent. Måske det tætteste han kom-
mer på Oldermandslauget …
Mødet startes op med få ord fra older-
manden inden dirigenten overtager 
styringen.
Antallet af oldermænd rundt om bor-
det er ikke overvældende (i alt 7 ol-
dermænd m/k) og sådan har det væ-
ret de seneste år. Måske tiden er løbet 
fra udvalget. Det har vist sig svært at 
få de yngre udtrådte styrelsesmed-
lemmer gjort interesserede i lauget . 
Enkelte udtrådte styrelsesmedlemmer 
har fundet sammen i en anden grup-
pering, som dog ikke er noget alter-
nativ til Oldermandslauget. De fleste 
fremmødte oldermænd har været med 
til mange spændende møder i lauget 
gennem årene. Oplevelserne har væ-
ret fantastiske, uanset hvor i landet 

møderne er afviklet og glæden bobler 
ved minderne.
Punkt 3 på mødets dagsorden er 
”Drøftelse af og opløsning af Older-
mandslauget” – og ganske hurtigt bli-
ver der enighed om at opløse Older-
mandslauget og overføre eventuelle 
oveskydende midler til Folkedans 
Danmark. Denne siddende bestyrelse 
”gør boet op” inden lauget er endelig 
opløst.
Solen skinner, snakken går igen om 
hyggelige minder, snart forlader alle 
”Jægerstuen” for at køre hver til sit 
med mange hyggelige folkedanser-
minder i rygsækken og med løfte om 
at mødes igen, men i andet regi.
De første vedtægter for Older-
mandslauget er underskrevet den 17. 
oktober 1987 – og de er kun revideret 
med få ændringer én gang i 2006.
Og nu er Oldermandslauget besluttet 
opløst den 20. september 2015 ved de 
fremmødte oldermænd.
Tak for opbakning/hilsen fra Older-
mænd som var forhindrede i at delta-
ge i mødet – og stor tak til alle frem-
mødte oldermænd med ledsagere og 
ikke mindst til Jan, som på bedste vis 
styrede lauget gennem den udsendte 
dagsorden. 

Anne Kathrine Clausen,  
snart x-Oldermand

Oldermandslauget 
2015

Hvad skal 
der ske 
med Trin 
& Toner?
Når vi har diskuteret budget på de se-
neste årsmøder, er der flere gange no-
gen der har foreslået, at vi skal undlade 
at printe og fordele Trin & Toner. Det 
kan vi godt, for vi stiller det allerede til 
rådighed på landsforeningens hjemme-
side. Prøv at gå ind på Om FD/Med-
lemsblad. 
Vi mener nu ikke, at tiden er moden til 
helt at skippe Trin & Toner. Vi tror, at 
der er flere medlemmer, der stadig ikke 
bruger de elektroniske medier, og der 
er også mange, der gerne vil modtage 
bladet i papirform. 
Vi har derfor besluttet, at vi fortsætter 
med at udgive Trin & Toner, men at det 
i fremtiden skal komme som et kvar-
talsblad. Vi har ikke helt lagt os fast på, 
i hvilke terminer det vil udkomme, men 
vi er ret sikre på, at der er behov for 
blade per 1. januar og 1. april af hensyn 
til årsmøde, landsstævne osv., de øvrige 
udgivelser er under overvejelse. 
I forbindelse med at vi har lavet en ny 
hjemmeside, er der to rubrikker på for-
siden, hvor vi kan annoncere ’Nyheder’ 
og ’Arrangementer’. At der kommer lidt 
færre numre af Trin & Toner vil således 
ikke forhindre aktualitet i nyhedsstrøm-
men. Men vi skal til at vænne os til at 
nyhederne kommer på hjemmesiden og 
at man ikke skal vente på Trin & Toner.

Hilsen Bent, PR-udvalget
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DRAgTER

Så er det igen tid til at glemme verdens 
fortrædeligheder og tilbringe en week-
end sammen med ligesindede. 
Kurset vil i 2016 omhandle et emne, 
som flere har efterspurgt.

emnet vil være: 
Syede blonder, som er:
Syede kniplinger, der blev udført ca. 
1770 – 1870 på Hedeboegnen.
Blonderne blev syet ud i luften, dvs. 
uden stof som underlag.
De blev brugt som kantafslutning på 
kraver og ærmer både på kvindernes 
særke og på mændenes skjorter.
Underviser vil være Laila glienke, som 
er cand.pæd. i materiel kultur. Laila un-
derviser i Hedebosyning i flere forskel-
lige sammenhænge og har desuden 
deltaget i Landsforeningens dragtud-
dannelse og i flere efteruddannelses- 
forløb.

Kurset er beregnet for kursister, der har 
afsluttet folkedans Danmarks instruktør-
uddannelse - dragt, praktisk og teoretisk 
uddannelse i danske folkedragter, men 
der kan optages kursister, der har gen-
nemgået nævnte kursus’ femte år.
Der vil i forbindelse med kurset (lørdag 
eftermiddag) blive arrangeret en udflugt 
til Hjelholts uldspinderi i Hesselager 
www.hjelholt.dk transporten dertil vil 
blive i delebiler. 
Der er kun plads til 25 kursister, og op-
tagelse finder sted efter først til mølle 
princippet.
Kurset finder sted på Brenderup Højsko-
le, Stationsvej 54, 5464 Brenderup og 
kursusleder vil være Inge Sølling, Bjerg-
gården 18, 3. th., 2635 Ishøj, telefon 27 
63 19 29 email: 
solling@ishoejby.dk
Ankomst torsdag den 18.2.16 kl. 19.00 
og afrejse søndag den 21.2.16 kl. 15.00.

Indbydelse til efteruddannelse 
i dragtsynings teknikker 2016 
(instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse)

Indkvartering er fortrinsvis på dobbelt-
værelser og sengetøj og håndklæder 
skal medbringes.
Tilmelding senest den 1.12. 2015 på 
Folkedans Danmarks hjemmeside og 
besked om optagelse vil tilgå deltager-
ne i løbet af december og senest den 
20.1.2016.
Kursuspris vil være: kr.   4.033
Tilskud fra FD: kr.   1.333 
Din medlemspris kr.   2.700

Afbudsregler:
Ved afbud op til 14 dage før kurset be-
tales et gebyr på 10% af kursusprisen. 
Ved afbud indenfor 14 dage før kurset 
betales et gebyr på 50% af kursusprisen. 
Ved pludselig opstået sygdom betales dog  
kun et gebyr på 25% af kursusprisen med 
forevisning af selvbetalt lægeerklæring.

Mange venlige hilsener og på gensyn
Inge Sølling     
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 www.folkedansbutikken.dk 
v/Lisbeth Green, Vedbæksalle 75, 8700 Horsens 
lisbeth@folkedragt.dk 

www.folkedragt.dk 

DRAgTER 

gitte Nødskov har besluttet sig for at 
stoppe i dragtudvalget. Hun har været 
med fra starten, da det første dragtud-
valg blev nedsat i 1981. 
Igennem de 34 år, hun har siddet i ud-
valget, er der sket en enorm udvikling, 
som gitte har været en stor del af. I en 
lang periode som formand for udvalget. 
Bl.a. udviklingen af instruktøruddannel-
se – DRAgT, der igennem årene har 
udviklet sig fra at være et decideret 
kursus med enkeltfag, til nu at være  
en uddannelse over et 6 årigt forløb.  
I mange år var hun leder på uddan-
nelsen.

Derudover har hun været ansvarlig for 
dragtarbejdet ved landstævnerne i Vi-
borg, Aalborg, Esbjerg, Herning og ikke 
mindst Nordlek udstillingen ”gODT 
STOF” i Viborg her i 2015.
I forbindelse med udstillingen i Aalborg 
udkom hendes bog ”Landlige tekstiler 
fra Himmerland og Kjær Herred”.  Der-
udover har hun været medforfatter til 
strømpebogen og alle dragtmapperne. 
Ved Nordiske Dragtseminarer har gitte 
bidraget med mange spændende fore-
drag, som altid har givet stor respekt 
omkring dragtarbejdet i Danmark. Hun 
har vævet metervis af hvergarns stoffer, 

som mange af vores medlemmer har få-
et glæde af igennem årene.  Stoffet til 
Hendes Majestæt Dronningens trøje og 
forklæde kommer fra gittes væv. 
gitte skal have en MEgET STOR TAK for 
alt , hvad hun har gjort for dragtarbej-
det, uden hendes arbejdsiver igennem 
alle årene, stod vi ikke, hvor vi er i dag. 
Vi ønsker gitte fortsat mange gode 
dragtoplevelser, selvom hun nu har 
valgt at stoppe i  Folkedans Danmarks 
dragtudvalg.

Anna-Margrethe Jonsson
Dragtudvalget

En kapacitet forlader dragt-
udvalget i Folkedans Danmark
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DRAgTER

Jeg har lige afsluttet det sidste forløb på 
min Instruktøruddannelse Dragt, som er 
en praktisk og teoretisk uddannelse i 
danske folkedragter. Tænk, at der alle-
rede er gået 6 år. 
Det har været en berigende oplevelse 
at møde så mange dedikerede menne-
sker, der går så meget ind i at formidle 
viden om de danske folkedragter og de 
grundlæggende teknikker, der blev 
brugt i vores dragtperiode. I løbet af de 
6 år har jeg været sammen med 12 fan-
tastiske mennesker fra hhv. Norge og 
Danmark. Og vi har da også haft vores 
udfordringer mht. sproget på den måde, 
at der er nogle forskellige ord for nogle 
af de forskellige sy teknikker og dragt 
dele, men lige så snart at vi havde fået 
en fælles sprogforståelse gik det fint. 
Nørgård højskole er et hyggeligt sted og 
der er alt, hvad man har brug for denne 
uge, fx masser af dejlige mennesker, god 

Instruktør-
uddannelse 
Dragt

Et stort tillykke til Hold 6, 
der har afsluttet Folkedans 
Danmarks 6-årige uddannelse til 
dragtinstruktører
Fra venstre: Lene Mikkelsen, Tina Proff 
Larsen, Inge Christiansen, Rikke Kåsa, 
Bjørg golten Sneve, Mona C. Olsen, Andrea 
H. Trebbenhoff, Anna gretha Rolid, Hanne 
Yndestad Aadland, Oddrun E. Larsen, Berit 
Oulie, Hilde Fauchald, Marit Bastesen.

mad, gode værelser, små hyggelige op-
holdsrum og en summen af aktiviteter.
Hver dag starter med en morgensang 
og hver aften slutter med enten fore-
drag, fremvisning af gamle dragtdele 
eller dans og ikke mindst kaffe og kage.
Der er også åbent i Netbutikken, der i 
Bjerringbro dog er blevet til en fysisk 
butik. Her kan man skaffe sig de mest 
nødvendige ting samt det, som man ik-
ke vidste, at man havde brug for.
I denne ene uge om året, fra hold 1 til 6 
har jeg lært en masse om måltagning 
og tilskæring (bukser, veste, snøreliv/
bul og tøj med ærmer), sy teknikker (til 
særk, skjorter, bukser, skindbukser, ve-
ste, skørter, bul, trøjer og huer), pynt 
(broderi på hue, tørklæder og skindbuk-
ser, tamburering, kniplingssyning på 
tyl, tylstrækning, frynser, hulsømme, 
tællesyning, sløjfer), strik (strømper, 
nattrøjer, strik til flosskanter), detaljer 

(knapper, knaphuller, trenser og pib-
ning), bånd (virkning af bånd og knyt-
ning af snore samt båndvævning), op-
retning af broderi, almen dragtlære, stil 
og snit, stil og materiale, materialelære, 
undervisningslære, genstandsanalyse.
Så nu skal jeg bare i gang med at an-
vende alt det, jeg har lært og hvis jeg 
får en trang til at vende tilbage, er der 
nu mulighed for det på et hold 7.
Jeg kan slet ikke beskrive alt det spæn-
dende der foregår og alle de oplevelser 
man har, når så mange sy-nørder er 
samlet på et sted. Jeg vil gerne opfor-
dre flere til at tage dette kursus, hvis 
man er interesseret i dragter, har lyst til 
at lære en masse forskellige teknikker 
og være en del af det sociale fælles-
skab, der opstår sådan et sted.

Nybagt dragtinstruktør Tina Profft Larsen
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KURSUS

Kom til elitekursus 2016
Hvis du kan lide at lege med egen dans, er dette kursus li-
ge noget for dig. 
•	  Det kan være, du har været på Bjerringbro og godt 

kunne tænke dig mere egen dans.
•	  Det kan være, du træner til konkurrencer og gerne vil 

udvikle dig. 
•	  Det kan være, du er instruktør og gerne vil inspireres.
•	  Det kan være, du elsker at danse og bare må danse og 

lære mere.
 
I weekenden 4.-6. marts 2016 afholder Folkedans Dan-
mark endnu et elitekursus. Denne gang er emnet impro-
visation.
 
Vi skal arbejde med at mærke hinandens dans og opøve 
evnen til at reagere på det, vi mærker. Vi skal lære at bru-
ge andre dele af musikken end dens grundpuls i vores 
dans. Vi skal lege med at variere vores dans på alle muli-
ge måder indenfor de rammer, der er folkedansens. Vi 
kommer til at snakke om, hvad variation og improvisation 
i folkedans er, og hvad drivkraften og incitamentet er. Vi 
skal kort sagt opøve vores evne til impulsivitet i samspillet 
med en dansepartner og den enkelte dans.
Til at føre os sikkert og inspirerende gennem alt dette har 
jeg den fornøjelse at præsentere et rigtig spændende in-
struktørhold:
Dramaturg Mariane Siem, som gennem mange år har haft 
improvisation som sit fokus i hendes arbejde indenfor 
dans, historiefortælling og sang. Mariane besidder en 
sjælden evne til at gøre sit stof relevant på en måde og i 
en mængde, der skaber tryghed og sammenhæng.
Danseinstruktør Birthe Jørgensen, som gennem mange års 
leg med sin dans har opøvet en formidabel evne til som 
instruktør at få andre til at lege.
Musiker Frederik Pustelnik, som insisterende leger med 
sin musik og dans. Derfor er Frederik indlysende som mu-
siker på dette kursus.
Danseinstruktør Henrik Larsen, som gennem et mange-
årigt virke som instruktør uafladeligt har forsøgt at rykke 
grænser og tænke nyt indenfor de vante rammer.
 
Tid:   
Fredag d. 4. marts 2016 kl. 19.00 til søndag d. 6. marts 
2016 kl 15.00 

Sted:
Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge. 
Det er 500 m fra Stationen. 

Kursuspris:   
Kr 1605,-
Tilskud til foreningsmedlemmer:  Kr 455,-
Deltagerpris:  Kr 1150,- 

overnatning:  
Overnatningen foregår i klasseværelser på skolen. Man 
skal derfor selv medbringe alt udstyr i forbindelse med 
overnatning. Vi tilstræber 2-3-mandsværelser afhængigt 
af deltagerantallet. Det vil være muligt at ønske værelses-
kammerater på tilmeldingsformularen.

Forplejning: 
Al forplejning er inkluderet i kursusprisen.

Hvem kan deltage:  
Kurset er for øvede dansere, der gerne vil arbejde med 
deres egen dans.
For at sikre en ensartet deltagergruppe, skal man søge op-
tagelse på kurset ved at henvende sig til kursuslederen. 
Det er kursuslederen og kursusinstruktørerne, der sam-
mensætter deltagergruppen. Proceduren er ikke til for at 
afvise nogen. Proceduren er til for at sikre det enkelte 
pars eget udbytte af kurset og foregår efter ”først-til-
mølle”-princippet.          
Man kan kun deltage som par. Par, der tidligere har delta-
get i elitekurser, kan tilmelde sig uden forudgående hen-
vendelse. Når man er optaget på kurset, kan man tilmelde 
sig og indbetale deltagergebyret (se herunder).

Tilmelding:  
Tilmelding sker via hjemmesiden www.folkedans.dk
(Aktiviteter – Uddannelse – Uddannelseskurser for Danse-
re) Betaling skal ske ved tilmeldingen med betalings-/kre-
ditkort.         

Tilmeldingsfrist:  
12. januar 2016

Aflysning: 
Ved for få tilmeldte aflyses kurset, og de indbetalte beløb 
returneres.

Kursusleder 
Henrik Larsen
Tlf. 56506585
Mobil 40836585
Mail pillerapp@mail.dk
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LANDSSTæVNE

Kulturrådsformand: 

ena nørgaard                    
Assens Kommune ser med stor forventning frem til at byde 
Landsstævne 2016 velkommen. Vi glæder os til, at folke-
dansen og spillemandsmusikken i en hel uge af juli 2016 
bliver nærværende og synlig i Assens’ historiske centrum.
Folkedans og spillemandsmusik – eller folkemusik - hæn-
ger tæt sammen, og i Assens Kommune indgår begge dele 
både i traditionen og i nutidens levende kulturliv. Her er 
fundet gamle nodebøger som Sønderbybogen, som vidner 
om, at folkemusikken har dybe rødder her.
Ser vi på den del af traditionen, der stadig lever i dag, kan 
vi blandt andet glæde os over adskillige folkedanserfor-
eninger. Assens Kommune huser også glimrende folkemu-
sikere og er grobund for eksempelvis Thorøhuse Forsam-
lingshus’ folkemusikprogram, som er kendt i folkemusik-
kredse over hele landet. Også blandt unge musikere har 
folkemusikken slået rod: Af Assens Musikskole er ud-
sprunget spændende nye folkemusikgrupper, der er med 
til at forny traditionen og holde den levende.
På den måde skaber folkedans og folkemusik sammen-
hæng på tværs af generationer. Samtidig er de flotte drag-
ter og den glæde, dansen og musikken udtrykker, livsbe-
kræftende og passer flot ind i de historiske rammer i As-
sens by. At folkedanserstævnet afholdes i netop samme 
uge som ”Historien er Overalt” – en begivenhed, som tager 
udgangspunkt i 1800-tallet - passer også som fod i hose. 
Det var jo netop 1800-tallets romantikere, der for alvor fik 
øjnene op for de gamle folkelige traditioner og begyndte 
at genopdyrke dem og på den måde skabe grobund for 
nutidens dyrkelse af folkedans og -musik.
Kort sagt:
Landsstævne 2016 i Assens vil sætte ekstra kulør på som-
meren og formidle livsglæde og folkelig tradition, når den 
er bedst. Dermed passer arrangementet flot ind i de vær-
dier, vi i Assens Kommune gerne vil kendes på.

Har du set hjemmesiden assens2016.dk
eller facebook landsstævne assens2016

Den 130 år gamle Skovpavillon kommer til at danne ramme om 
en lang række aktiviteter under hele stævnet. Om eftermidda-
gen holder vi danseworkshops og spilleworkshops for de unge, 
om aftenen vil der være musikcafé med et varieret program, be-
stående af ”åben scene” (- hermed en STOR opfordring til alle 
spillemænd om at skrive sig på til en time eller to) samt bal med 
forskellige orkestre, og når det officielle program slutter ved 
midnat, er det vores forhåbning, at musikken og natdansen på 
det ottekantede dansegulv vil fortsætte til den lyse morgen. 
I Skovpavillonen vil man også finde stævnets egen café, hvorfra 
man hver dag kan købe eftermiddagskaffe/kage, aftensmad 
(’Dagens Ret’, som bestilles og betales ved tilmelding – menu 
offentliggøres senere), aftenkaffe/kage, natmad samt øl og vand.

 Musik + Café 
= Musikcafé 
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LANDSSTæVNE 

Assens Kommune som grøn kommune
I Assens kommune sorteres alt affald.
Derfor vil I møde sortering på Nødcamping. Der vil være 
beholdere til glas/flasker, dåser, pap og papir
 99,9% af alt det affald, som afleveres til genbrugsstatio-

nerne bliver genanvendt. Ud over genbrugsstationer, er 
der også mange genbrugsbutikker i Assens kommune.
I selve Assens  er der tre på Østergade, en på Møllevej, 
en på Nr. Alle og en genbrugs/ antikbutik på Næsvej.

Der vil blive et kursus i:
Dans for to, hvor der tages udgangspunkt i samdans.
Sønderbybogen; en lokal musiker har skrevet musik til kend-
te danse, men musikbogen er først udgivet i 2014, så I bliver 
nogle af de første, der kommer til at bevæge jer til denne 
musik.
Rend mig i traditionerne: At opleve traditioner på en anden 
måde i dansen.
Scor og kinddans: Hvordan forholder vi os til hinandens dans 
og hvad kan man tillade sig overfor fremmede dansere.

Sønderhoning: Hvordan kommer vi godt i gang – andre dan-
se med samme trinsæt.
Setdans: Her er det den irske danseform, som vi skal prøve 
kræfter med.
Folkloredans: glæd jer til det vi kender i forvejen, men også 
mulighed for andre danseformer.
Der vil komme mere udførlig beskrivelse i næste nr.

Hilsen Danseudvalget

Danseaktiviteter
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SPILLEMANDSKREDSEN

Region nordjylland: Spillemandskursus
Lørdag den 7. november, Sæby

Region Sjælland: kursus i nodeskrivning på computer
Søndag den 8. november, Vordingborg

Kursus i Harmonika-teknik
Søndag den 7. februar 2016, Roskilde

nytårskursus
Den 1.-4. januar 2016, Snoghøj

Spillemands-
kalenderen

Nu har den nye bestyrelse i Region Sjælland været i arbejds-
tøjet et stykke tid, og det betyder, at resultaterne er ved at 
vise sig. Ved at gå ind i forarbejdet til ”Folkedansens Dag” i 
Andelslandsbyen Nyvang, blev stævnet en fin succes med 
mange dansere og 25 spillefolk. Der har også været opbak-
ning til ”Håndværkets dag” i Maribo, og man forsøger at ska-
be opbakning til et Høstmarked på Nyvang, og et 75 års jubi-
læums-arrangement i Sakskøbing.
Og der er også gang i kursus-virksomheden. Søndag den 8. 
november afholdes i Vordingborg et kursus i nodeskrivning 
på computer, og søndag den 7. februar 2016 gælder det har-
monika-teknik, formentlig i Roskilde. Og i foråret 2016 et 
kursus: Masterclass for violiner.
Ønsker man oplysninger om disse kurser, kan man kontakte 

Judith Østergaard Andersen, judith@dlgmail.dk, eller tlf.  
46 40 92 13/30 62 03 15.
Naturligvis har Spillemandskredsen Sjælland også det lange 
sigte på: Fire weekends i træk kan der spilles,  30.-31. juli 
2016 ved Lirum Larums Spillemandsstævne i Roskilde, 7. 
august 2016 på ”Folkedansens Dag” på Nyvang, 11.-14. 
august 2016 på ”Musik over Præstø Fjord”, samt den 21. 
august 2016 ”Håndværkets Dag” i Maribo.
Så spillefolk på Sjælland og øerne kan godt begynde at glæ-
de sig.
Såfremt der ønskes yderligere informationer om Spillemands-
kredsens virke, er man velkommen til at kontakte formanden 
for Region Sjælland, Michael S. Petersen, fiddlerramso@hot-
mail.com,  eller tlf. 27 11 59 57.

Så er der gang i Spille-
mandskredsen på Sjælland
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SPILLEMANDSKREDSEN

Spillemand 
– Musik fra Carl nielsens barndom Go 0715
Denne CD er en fejring af vores alle sammen`s Carl Nielsen, 
der i år fylder 150 år. De to unge musikere på CD´en har 
samarbejdet med Carl Nielsen Museet i Odense og har bl.a. 
fundet frem til nodebøger fra faderen Niels ”Maler”, der var 
en eftertragtet spillemand i det fynske. Desuden har de fun-
det faderens regnskabsbøger og mange gode historier bliver 
fortalt, når de to unge musikere giver koncerter.
CD´en er en musikalsk beretning med melodier fra den tid, 
hvor Carl Nielsen voksede op. Der er kompositioner af Carl, 
Carls far og andre spillemænd fra den tid. Det er velkendte 
danseformer som bl.a. polka, vals og mazurka.
I den medfølgende ”pixi”bog er der gode beretninger om livet 
dengang, fra Carl Nielsens erindringer ”Min fynske barndom”.
Det hele startede med, at Carl fik mæslinger og måtte blive hjem-
me hos sin mor. Carl kedede sig og moderen forbarmede sig over 
ham, og lod ham spille på violinen, der hang på væggen. 
Moderen nynnede, og Carl lærte hurtigt melodierne på den 
måde. Og der gik ikke lang tid, før Carl kom med sine brødre 
og sin far ud at spille til bal på de omkringliggende gårde.
De to unge musikere på CD´en er: Christoffer Thorhauge Dam 
på violin og Nikolaj Forskov på violin.
De to dygtige unge musikere tryller med deres violiner, så 
det er en fryd for øret. Det er en rigtig fin præsentation og 
fejring af Carl Nielsen. Og sammen med de gode historier 
kan man levende forestille sig hvordan det var i Carls barn-
dom. Lidt sjovt at en så kendt og anerkendt klassisk kompo-
nist egentlig er født og opvokset i folkemusikgenren.
For yderligere info kontakt go@gofolk, www.gofolk.dk eller 
tlf. 31 69 12 86.

Dorthe Linde Jørgensen

En stor spillemand  
er gået bort 

Lørdag d. 26. september 2015 dø-
de Knud Ager – en spillemand, 
som har spillet 41 år for Sdr. Fel-
ding og omegns folkedanserfor-
ening. Knud var en spillemand 
med årtiers erfaring. Der fandtes 

stort set ikke den folkemelodi, som han ikke kendte. Knud havde 
en stor viden om dans og musik og i hans kælder var der fyldt op 
med noder, beskrivelser og optagelser. Den viden gav Knud i rigt 
omfang videre på diverse kurser, legestuer og stævner landet over. 
Hvor Knud spillede, kom folk fra nær og fjern for at høre hans dej-
lige dansemusik. Knud var en stor og anerkendt spillemand, som 
har haft utallige spilleføl med sig. De kom for at spille med ham og 
lære af hans store erfaring. Knud skabte stor glæde og danselyst, 
og vi havde mange skønne stunder med ham i Sdr. Felding. æret 
være hans minde og tak for alt musik.

Sdr. Felding og omegns folkedansere 

DANSEFESTIVAL
BORNHOLM

NORDISK FOLKE- 
DANSERFESTIVAL
DANS I UNIKKE 

RAMMER
27. MAJ - 29. MAJ

Tel. +45 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk

Det bli´r en god festival

I samarbejde med 
FD Region Hovedstaden
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Det sker i 
din region

Region Hovedstaden Region Sjælland

Søndagsdans
HUSK kom til søndagsdans den 8. no-
vember kl. 10.00 - 16.00 Kulturcentret 
i Taastrup, Poppel alle 12
Tips og gode ideer til din dans

Rettelse
Region Hovedstaden og Region Sjælland
afholder Regionsmesterskab søndag den 
10. april 2016
Sæt kryds i kalenderen denne dag

Dansesjov
Vi gentager succesen, så mød op lørdag 
den 9. januar 2016.
Vi holder igen kursus i nye og spæn-
dende danse fra ind- og udland. Denne 
gang med flere ”ikke så brugte” danske 
danse.            
Vi maler med hele paletten og danser 
svære og lette danse – sjove og udfor-
drende – hurtige og langsomme – må-
ske lidt kendte, men nok mest ukendte!
Musikken leveres af Bjarne grue Knud-
sen på harmonika og Christoffer T. Dam 
på violin.
Dansen ledes af Vill & Susanne Ple-
sner-Petersen
Det foregår i Kulturcentret, Poppel Alle 
12, Taastrup.
Kurset varer fra kl. 10 00 – 16 00
Kursusprisen er: 170 kr.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og 
vand kan købes
Har du spørgsmål så kontakt: 
Vill Plesner-Petersen. Tlf. 25 15 98 61.    
Mail: svipp@mail.dk

Vill & Susanne Plesner-Petersen
Taastrup Folkedanserforening og 

FD Region Hovedstaden

Dansefestival på Bornholm  
27.-29.maj 2016
Bornholms Folkedansere og Team Born-
holm inviterer igen til dansefestival i 
2016. De tidligere festivaler har svenske 
og norske folkedansere været i overtal i 
forhold til danske, men det kan der jo la-
ves om på! I 2016 er det første gang fe-
stivallen ikke er lagt i forbindelse med 
pinse- eller Kr. Himmelfarts ferien. Jeg 
håber, det vil vise sig, at fordelene ved 
at placere festivalen sidste weekend i 
maj vil opveje ulemperne ved, at der ik-
ke indgår en helligdag ekstra.
I 2016 bliver det også første gang lør-
dagens opvisninger placeres i Åkirkeby, 
og søndagens tur og opvisninger cen-
treres i Svaneke. Men vi kører stadig til 
Hammershus og slutter med stor fælles 
opvisning søndag eftermiddag.
Og de hyggelige og succesfulde hygge-
aftener fredag og søndag fortsætter 
uændret ligesom aftenfesten lørdag. Jeg 
har også planer om, at vi ved afslutnin-
gen på Hammershus, skal lave en slags 
”organiseret buskspil” i voldgraven. Den 
er tørlagt! Jeg tror, det vil være en fan-
tastisk oplevelse at spille lige nedenfor 
broen og publikum kan stå hele vejen 
rundt flere meter over spillemændene. 
Det skal simpelthen prøves nu. Så jeg 
vil opfordre alle til at gå ind på www.
folkedans-bornholm.dk og kigge nær-
mere på Team Bornholms tilbud og pri-
ser for dette arrangement. Du kan også 
se annonce andetsteds i dette blad.
Og når du har kigget lidt på det, og snak-
ket lidt sammen i foreningen om at tage 
af sted, så grib ”knoglen” og ring til Team 
Bornholm. Her får du god service og vej-
ledning. Og vil du og dine folkedans ven-
ner have ekstra dage på solskinsøen, 
hjælper de også gerne med det til yderst 
rimelige priser. Du er også velkommen til 
at kontakte mig på tlf. 21285251.

Venlig hilsen Niels Anker
formand for Bornholms Folkedansere

Søndagsdans
HUSK kom til søndagsdans den 8. no-
vember kl. 10.00 - 16.00 Kulturcen-
tret i Taastrup, Poppel alle 12
Tips og gode ideer til din dans

Rettelse
Region Hovedstaden og Region Sjæl-
land afholder Regionsmesterskab søn-
dag den 10. april 2016
Sæt kryds i kalenderen denne dag
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Region Syddanmark

Få Tips og idéer til din pardans 
Region Syd-og Midtjylland 
Mette Inge Baltsersen og Per Jensen in-
struerer denne eftermiddag. 
På Tips og idéer kurset vil der blive un-
dervist i dels enkeltdele af pardansen, 
samt i pardansen og dens udtryksfor-
mer. 
Kom og lær om balance, fatninger, trin, 
rytme, kropsholdning og udstråling. 
Vi vil danse enkelte danse på forskelli-
ge måder, så I bliver bevidst om, hvilke 
redskaber I har og kan benytte jer af. 
Både til ”daglig” brug, og også i kon-
kurrencesammenhæng. 
Så I kan deltage både hvis I vil stille op 
til konkurrencer, men også, hvis I vil 
forbedre jeres pardans. 
Der vil blive gennemgået hvilke ele-
menter, der indgår i bedømmelserne til 
konkurrencerne. 
Hvis stemningen er for det, vil der sidst 
på kurset blive afholdt en lille konkur-
rence. 
Søndag d. 22. november 2015 
Kl. 10.00-16.00 
Østergades Forsamlingshus 
Østergade 33, 5500 Middelfart 
Instruktører:
Mette Inge Baltsersen, Per Jensen 
Musik: Info følger.
Betaling pr. person:
Dansekursus 90 kr. 
Forplejning og drikkevarer: 
Medbringes selv 
Tilmelding til 
Anne-grete Jensen, Egeskovvej 127, 
7000 Fredericia, tlf. 2460 6398 
angrjens@gmail.com 
Tilmelding senest søndag d. 15. novem-
ber 2015 

Region Syddanmark 
DANSEUDVALGET 

Til foreninger i FD region 
Syddanmark - Medlemsmøde og 
Regionsvalg 2016
Der indkaldes hermed til Medlemsmøde 
og valg af regionsbestyrelsesmedlem-
mer til jeres region. Mødet finder sted i 
Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 1. 
sal, 7000 Fredericia Søndag den 17. 
januar 2016 kl. 10.00. Mød op og vær 
med til at bestemme, hvem der skal re-
præsentere din landsdel.
Program
•	 Velkomst	
•	 Indlæg	ved	?	offentliggøres	senere
•	 Indlæg	fra	Regionsbestyrelsen
•	 Regionsvalg
•	 1.		Valg	af	dirigent
•	 2.		Styrelsens	beretning
•	 3.		Regnskab
•	 4.		Indkomne	forslag
•	 5.			Fremlæggelse	af	arbejdsplan	og	

budget
•	 6.			Valg	af	medlemmer	til	regionsbe-

styrelsen 
På valg er: 1. Kristian Møller Pe-
dersen (modtager ikke genvalg),  
2. Kaj Friis 3. Hans Ole Andersen 
4. Hans Peter Rose (valgt for 1 år)

•	 7.		Info	om	valgresultatet
•	 8.		Eventuelt
Valgregler: 
Hver forening har 2 stemmer (behøver 
ikke at sidde i bestyrelsen), og der kan 
kun afgives én stemme pr. person. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgpe-
rioden er 2 år. Forslag skal være regi-
onsbestyrelsen i hænde senest 9. januar.
Tilmelding: Skal ske senest 5 dage før 
mødet til Kaj Friis - mail: kajfriis@hot-
mail.com - tlf. 22 47 74 91

Med venlig hilsen
Kristian M. Pedersen, Hilmar Mikkelsen, 

Edit Havgaard Rose, Hans Ole Ander-
sen, Kaj Friis og Anne-Grete Jensen

NB: Vi sørger for formiddagskaffe og brød 
- Tag selv frokostmadpakken med – vi 
giver en øl/vand. Vi glæder os til at se jer

Søndagslegestue
i Tinghøj Forsamlingshus
Stilbjergvej 57, 6800 Varde
Søndag den 22. november 2015 kl. 
13.30 – 17.00
Instruktør: Lone Schmidt
Musik: Fens + Bente
Vi serverer kaffe/te med boller og lag-
kage
Entre for medlemmer inkl. kaffe 65,- kr. 
og for ikke medlemmer 75,- kr.
Spillemænd udefra er velkomne, I får 
gratis entre og kaffe.
Tilmelding senest den 14. november til 
en af følgende:
Inger gigl: tlf. nr. 26743537 
mail. inger.gigl@gmail.com  
grethe Ladefoged tlf. nr. 24458830 
mail. thogre@bbsyd.dk
Ved tilmelding vil vi gerne have jeres 
navn, tlf. nr., medlemsnummer af Dan-
ske Folkedansere og hvilken forening I 
danser i.

Folkedans Danmark
Region Syddanmark, Seniorudvalget

Regionsmesterskaber den 
5. marts 2016
Se Region Midtjylland næste side.
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Region Nordjylland

Det sker i 
din region

Region Midtjylland

opfordring til udfordring
Så er det med at tage "lillemor/far" un-
der armen og komme til Regionsme-
sterskabet i pardans d. 05. marts 2016
Region Midt og Syd indbyder til Regi-
onsmesterskab i pardans for folkedan-
sere d. 05. marts 2016
Alle der er fyldt 15 år ved afvikling af 
mesterskabet og er medlem af Folke-
dans Danmark eller Spillemandskred-
sen kan deltage.
Alle skal danse tre danse som er:
Fandango Odsherred fra Sjællandshæf-
tet side 55, 358 nr. 277
Varsoviane Himmerland side 17, 358 nr. 
130
Kaffemøllen Vesteregnen side 16, 358 
nr. 628
Tid og sted
Mesterskabet afvikles d. 5 marts 13,00 
– 16.00  i Trepas Hallen, Vævervej 10, 
8800 Viborg
Tilmelding
Tilmelding inden d. 20. januar, tilmel-
dings blanketter findes på Landsfor-
eningens hjemmeside under: Konkur-
rencer i folkedans – Regionsmesterska-
ber - Tilmeldingsblanketter
Pris 
Deltagere betaler et gebyr på 100 kr. pr 
par som indbetales til Landsforeningen 
samtidig med tilmelding
Præmier 
De tre bedst placerede par bliver præ-
mieret, placeringer bliver offentliggjort 
på konkurrencedagen
Dommere og spillemænd
Landsforeningens konkurrenceudvalg 
udpeger dommere og spillemænd som 
offentligøres senest en måned før me-
sterskabet (på hjemmesiden)

Danseudvalget i 
Region Midt- og Syddanmark

Kursus i november
og Legestue til stort 
spillemandsorkester
Sammenslutningen af Folkedansere i 
Vendsyssel, Folkedans Danmark Region 
Nord og Spillemandskredsen Region 
Nord har slået 3 arrangementer sam-
men, således at der samme dag både er 
dansekursus og spillemandskursus, og 
det hele sluttes af med legestue om af-
tenen.
Lørdag den 7. november 2015
Dagens program:
Kl.13.00-17.30 
Dansekursus, med Lone Schmidt, Pad-
borg (danse fra Slesvig-Holsten) Musik-
ken leveres af Bjarne Jensen, Klokker-
holm. 
Kl. 17.30-19.00 
Spisepause. Se nedenfor.
Kl. 19.00-23.00
Legestue. Spillemandskursisterne spil-
ler.
PS. Spillemændene har kursus fra kl. 
10.30-17.30 
Pris:
Kursus: 100 kr.  Sæbygårdskolen, Sæ-
bygårdvej 34
Kursus og legestue: 150 kr.
Legestue, inkl. kaffe: 75 kr.  Kulturhu-
set, Rådhusvej 2, Sæby (maks. 130 del-
tagere)
Medbring:
Eftermiddagskaffe, samt service og be-
stik til resten af dagen.
Aftensmad kan bestilles ved tilmelding 
eller medbringes.
Stjerneskud: 40 kr.
3 håndmadder: 40 kr.
Landstykke/flutes med fyld: 40 kr.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest den 29. oktober til
Vita Ugilt, 9846 2533, Vita.Ugilt@pc.dk

Tips og idéer
I samarbejde med Folkedans Danmarks 
Konkurrenceudvalg afholdes et kursus 
for både dansere og instruktører i Tips 
og idéer.
Undervisere: 
Mette Inge Baltsersen og Per Jensen
De vil i samarbejde med en spillemand 
undervise i enkeltdele af pardansen og 
dens udtryksform.
Kom og lær om balance, fatninger, trin, 
rytme, kropsholdning og udstråling.
Dato:
Søndag den 15. nov. 2015 kl. 10.00 – 
16.00
Sted:
Bibliotekets sal, Brønderslev. Kør ad 
Bredgade, forbi kirken og Skolegade, 
derefter 1 vej til venstre P.N. Jensens 
plads. Indgang fra Mejerigade.
Pris:
80 kr. pr. deltager 
Tilmelding: 
senest den 30. okt. til Vita Ugilt, 98 46 
25 33 el. Vita.Ugilt@pc.dk 
Medbring: 
Frokost og kaffe/te
Øl og vand kan købes.
Vi glæder os til at se dig/jer til en 
yderst spændende dag, hvor vi alle kan 
lære noget 

Hilsen Danseudvalget 
Region Nord og 

Folkedans Danmarks 
Konkurrenceudvalg
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Den 26. september fejrede Fredensborg 
og Omegns Folkedanserforening 70 års 
jubilæumsfest.
Om formiddagen dansede vi ved Fre-
densborg slot og spiste derefter frokost 
i Normandsdalen sammen med vores 18 
nordiske venner, som vi havde fået be-

søg af. Det var en skøn oplevelse, og 
vejret var med os. Kl. 18 var der spis-
ning og legestue i Endruphallen i Fre-
densborg med 100 personer.
Det var dejligt at se så mange folkedan-
ser-venner på en gang. gulvet var fyldt.
Tak for alle talerne og dejlige ord med 

på vejen, samt alle gaverne. Og ikke 
mindst en stor tak til vores instruktør 
Inge og spillemand Lars. 
Tusind tak, det vil være en dag, vi be-
stemt ikke glemmer.

På bestyrelsens vegne
Birthe

En fantastisk jubilæumsfest

MEDLEMMERNE 

Greve Folkedansere inviterer til 

Nytårslegestue
På Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 greve 
Lørdag den 2. januar 2016 kl.19.30-23.30

Bente Drejer vil lede og udnytte alle færdighederne hos DuoVisti’s 
venner, så du får en rigtig god start på årets danseoplevelser. 
Ud over musik og dans får du serveret kaffe, boller og lagkage for 
kun 75 kr. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Info om greve Folkedansere kan du få på www.greve-
folkedansere.dk eller ved at kontakte vores formand Else Nørmølle 
på 43 90 18 78.

Tilmelding er ikke nødvendig - men vil I sidde samlet reserverer vi 
gerne.

Vi glæder os til at se jer 

Folkedanseforeningen Maj 1986 Høng afholder

Nytårslegestue  
i Hallelev Forsamlingshus
Hallelevvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse 
Nytårsaften den 31.12.2015 kl. 17.30

Medbragt mad eller festmenu. 
3-retters festmenu kan bestilles senest 20.12.15 ved at indsætte 
kr. 170,00 på konto 4406 5420462656. Medbring selv drikkevarer. 
Service til fællesspisning medbringes.

Entré kr. 100 inkl. kaffe og kage

Kl. 24.00: Maj 1986 Høng giver kransekage og champagne. Vi 
ønsker hinanden godt Nytår og herefter skydes det nye år ind.

Vi glæder os til at se jer! 
Videre info: Fmd. Ove Beck 2250 6668
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MEDLEMMERNE 

Før starten på årets Høngkursus var vi spændte: Hvem 
skulle være instruktører og hvad skulle temaet være. Da 
det viste sig, at det var Helle Larsen og Carsten Jørgensen, 
der var instruktører, var vi sikre på, at vi ville melde os. Vi 
blev ikke mindre spændte, da temaerne viste sig at være 
Hopsa og overblik i dansen/pardans – alt sammen noget 
vi har trænet før og i øvrigt dejlige temaer – men vi tænk-
te: Hvordan vil vi kunne holde til at danse hopsa en hel 
weekend. Til Helle og Carsten: Det blev en forrygende 
weekend, hvor der godt nok blev danset meget hopsa, 
men med en dejlig afveksling med andre danse, så bene-
ne (ja hele skroget) holdt stand.
Et kursus hen over en weekend, hvordan forløber det? 
Kurset er todelt: Et for dansere og et for spillemænd – jeg 
skal nok afholde mig fra at skrive om spillemandskurset. 
Vi møder fredag aften og slutter søndag kl. 14.00. Vi mø-
der en masse dejlige mennesker, har det sjovt og festligt, 
får dejlig mad, får snakket med dem, vi lige har været 
sammen med i Viborg og med dem, det er noget siden vi 
har set.
Vi dansere var godt hjulpne med Helle og Carsten som in-
struktører og Christoffer Thorhauge Dam og Jonas Kong-
sted Frederiksen begge kendt fra TRIAS som spillemænd. 
Anne-Mette Jansen var kursusleder for spillemændene og 
Conny graae for danserne og dermed lå det i sikre hæn-
der.
Ved velkomsten/præsentationen er tonen lagt, når Carsten 
siger, at han er rigtig glad for at være her sammen med 
Helle, så er han nemlig ikke den mindste. Vi går dog hur-
tigt over til at være seriøse, da Helle siger, at hun på det 
her kursus af og til vil være lidt nørdet – underforstået at 
hun vil gå i dybden med dansen. Det får vi at mærke, når 
Helle ”splitter hopsaen ad” og beder os stille op enkeltvis 
på række og tage hopsatrinene efter hendes anvisning og 
følge den samme lige linje hele vejen fra den ene ende af 
salen til den anden. Her mærker vi, at al begyndelse er 
svær og hvis vi har sjusket med vores trin, så er det ekstra 
svært at komme efter det igen nu på den rigtige måde og 
jeg siger jer: Helle ser det hele, også det hun ikke skulle 
have set, så falder der altid en hjælpende og sjov be-
mærkning.  
På kurset snakker og øver vi hopsaens ”opbygning” over 
emnerne: Rytmik, betoninger, kroppens balance, fatnin-
ger, kropsholdninger og hvem styrer parret og rigtig vig-
tigt: Lyt til musikken for på den måde at finde ind til dan-
sen. Vi snakker meget om hvordan musikken kan få os 
løftet op til at ”flyve”, det er både Christoffer og Jonas me-
stre i. De er også mestre i at spille musikken forkert, når 

Hang til Høngkursus 
de bliver bedt om det, og på den måde vise, at når musik-
ken bliver flad, så løftes danserne ikke.
Carsten stod for den del der havde med overblik i dans/
pardans at gøre. Han gjorde meget ud af:  Afstanden til de 
andre jeg danser med , er kredsen rund/stikker nogen ud/
ind, pulsen i kæden i forhold til musikken, den fælles be-
vidsthed i kredsen, overblik over hvor de andre jeg danser 
med befinder sig i lokalet, er det show eller opvisning, 
rytmik generelt og udstråling.
Det er ting, vi er vant til at øve, men det gik op for mig 
her, at ikke alle lægger vægt på det, men synes det er nok 
at have fokus på ens egen dans og så sikkert ubevidst se 
bort fra helheden. Det synes jeg er synd og det kom bag 
på mig: Det ser så flot ud, når alle starter samtidig/slutter 
samtidig og i øvrigt følges ad. Hos os snakker vi tit om det 
at danse dansen rigtigt og tage trinene rigtigt kontra det 
at have det sjovt. Hos os er der ikke noget modsætnings-
forhold i disse to ting, snarere tværtimod.
Carsten stod også for nogle sjove scottishvariationer. Dej-
ligt at få dem genopfrisket og denne gang fik vi dem alle 
skrevet ned, så dem øver vi nu i Ramsø, når der er fri scot-
tish på programmet.
Når man danser så meget hen over en weekend, kan det 
ske, at man kører træt. Jeg sagde til Helle efter kurset var 
slut, at sådan havde jeg det søndag morgen, før vi skulle 
starte, hvortil Helle svarede: Ja det kunne jeg godt se, så 
jeg var nødt til at sætte lidt fut i dig. Det gjorde hun så 
med en skøn og hurtig melodi (jeg har glemt hvad det var 
for en) men trætheden var væk, da dansen var forbi. At 
trætheden kunne melde sig, er der ikke så meget at sige 
til: Vi fik undervisning ca. 20 timer fra fredag aften til søn-
dag eftermiddag.
I Ramsø har vi mulighed for at lære rigtig meget, men vi 
har det også sjovt – så sjovt at vi siger: ”Hver tirsdag er en 
fest”. Så sjovt havde vi det også på kurset og Carsten fal-
der let ind i Helles jargon. Det var så anden gang, vi var 
på Høngkursus og glæder os allerede til næste år. Her må 
vi desværre undvære Helle, men beholder Carsten og er 
spændte på hvem den anden instruktør er og spændte på, 
hvad temaerne bliver.

Glade dansehilsener fra 
Else og Ernst/Ramsø Folkedanserforening/

Dansegruppen 12tur m.fl.
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F.U.F. har igen været på tur. Denne gang 
til Cerveny Kostelec, Tjekkiet. 34 men-
nesker var afsted.
Først var vi i Berlin, så Dresden og der-
fra videre til Tjekkiet. 
Turen blev dramatisk da hydraulikken 
gik itu på bussen, så røg væltede ud og 
der løb olie ud. Bussen måtte på værk-
sted.
Vi fik i den mellemliggende tid heldig-
vis anvist et sted at være og fik med-
delt, at vi ville komme for sent til festi-
vallen. Vores guide Jiri kom og viste os 
de sidste 10 km til skolen i Zdarky, hvor 
vi skulle bo. Der var fælles toiletter og 
bruserum. Det fungerede udmærket. 
Næste dag fik vi tildelt et klasseværelse 
til vore ting og omklædning. Efter mid-
dagen klædte vi om, og vi skulle danse 
vores program. 
Næste dag måtte vi øve uden musik, da 
instrumenterne lå i klasseværelset. Ef-
ter lidt besvær i begyndelsen gik det 
ret godt. Vi kørte derefter til Vrchlabi. 
Det er et meget smukt område, hvor vi 
fik lunch på en restaurant, vi dansede 
på torvet, og dansede med publikum, 
og de syntes, at det var rigtig sjovt. 
Ham, der stod for arrangementet i byen, 
var helt skruet over, han var vild med 
Danmark, og nu havde han danset 
dansk folkedans. Om aftenen dansede 
vi igen på scenen. Begge gange gik 
godt. Byen har ca. 9000 indbygger, så 

det er fantastisk, at der er 3000-3500 
tilskuer hver gang. Lørdag var der 
gudstjeneste på den store scene. Vi gav 
Biskoppen en gave. Han fik en platte 
med et par i folkedansedragter. 
Vi var 2 til reception med borgmester 
og andre V.I.P. Efter taler og gaveover-
rækkelse, var der buffet. Næste dag var 
der intet fast program, så vi bare sang 
og dansede, hvilket gjorde lykke. På 
torvet dansede alle hold i 3 minutter. 
Efter frokosten skulle vi danse 8 minut-
ter. Publikum var med os og klappede 

F.U.F. i Tjekkiet
fint hele tiden. Borgmesteren uddelte 
en pris, publikums-prisen blev uddelt, 
og så kom organisationens pris, og 
tænk den fik vi.
Vi fik så mange skulderklap, og vi kun-
ne næsten ikke falde ned igen. 
Så gik turen hjemad. Over Berlin igen 
med besøg i Stasi-fængslet og til Alexan-
derplatz. gode stærke oplevelser. Vi var 
også på rundtur i Berlin til flere sevær-
digheder. Derefter hjem efter en herlig 
tur til en velorganiseret festival i sam-
vær med skønne mennesker.

Oda Daniel
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Danseudvalget i region SYD mangler et, 
eller flere, nye medlemmer for at sikre 
aktiviteterne og udviklingen af nye ak-
tiviteter for medlemmer af Folkedans 
Danmark og andre dansere i regionen.
Danseudvalget er ansvarlig for de fleste 
arrangementer regionen afholder, ek-
sempelvis regionskonkurrencer, trin-
kurser, aspirantkursus for alle regioner, 
Sommerdans på Skamlingsbanken og 
vores nyere koncept; Udvikling af 
Egendans. Der er altså opgaver og kon-
cepter for enhver smag under danseud-
valget.
Udvalget har 4-5 møder om året, hvor 
der evalueres på arrangementer, koor-
dineres ansvar og opgavefordeling samt 
udvikles på eksisterende eller helt nye 
ideer til arrangementer. En del af opga-
verne foregår altså hjemmefra via enten 
telefonsamtaler eller bl.a. mailkorre-
spondance.
Tidsforbruget er forskelligt afhængigt af 
hvor mange opgaver du påtager dig, 
men er som minimum tilstedeværelsen 
ved udvalgsmøderne. Mødernes place-

ring, dato og tid aftales indbyrdes i ud-
valget og oftest fra gang til gang.

Dine opgaver kunne eksempelvis 
være
•	 Mødedeltagelse
•	 Referatskrivning - ikke en nødven-

dighed
•	 Repræsentant for regionen og danse-

udvalget ved regionale og nationale 
samlinger

•	 Idé- og konceptudvikling
•	 Koordinering af tilbagevendende ak-

tiviteter

Vi forventer at du
•	 Har lyst til at arbejde regionalt, i en 

landsdækkende organisation
•	 Er villig til frivilligt arbejde
•	 Er pligtopfyldende
•	 Kan arbejde selvstændigt
•	 Er samarbejdsvillig

Dine muligheder i udvalget
•	 Påvirke hvilke danseinteresser der 

tilgodeses. Eksempelvis:

Medlem af danseudvalget af 
region Syddanmark

- Skal man 'have noget' for at lave 
frivilligt arbejde....
Engang var det helt naturligt og almin-
deligt at alle skiftedes til at tage nogle 
år i bestyrelsen for de forskellige for-
eninger, man var medlem af. Det gjorde 
man for fællesskabet og for at bidrage 
til at foreningslivet kunne fungere til 
gavn og glæde for alle i lokalområdet.
Det var - og er selve kernen i for-
eningslivet: Alle giver en hånd med ef-
ter bedste evne.
Hvis folk i dag bliver spurgt, om de vil 
lave et stykke frivilligt arbejde, er det 
første de spørger om: Hvad får jeg for 
det? Desværre mener de ikke glæden 
ved at gøre noget for andre - glæden 

ved at se folk gå hjem med glade øjne 
og høre dem sige "tak for en god aften".
Næ-nej, man vil have kørepenge, dyre 
middage, gratis billetter og andre fryn-
segoder.
Mange af os vil helst bare komme og 
deltage i træning, kursus, eller legestue 
- lade sig opvarte og underholde, og så 
gå hjem igen. Hvis det går højt, kan 
man godt lige hjælpe lidt med at sætte 
bordene op til kaffepausen.
Når det er sådan de fleste vil have det, 
så kommer det naturligvis til at koste 
mere. Der skal jo penge ind til at betale 
kørepenge, dyre middage og gratis ad-
gang for bestyrelsen.... 
Så længe ingen, eller meget få vil gøre 

arbejdet på den gamle måde, må vi be-
tale, eller undvære - Desværre.
For min del har jeg fået helt fantastisk 
mange dejlige oplevelser og glæder fra 
folkedansen, som har været en del af 
mit liv i snart 35 år. 
Jeg vil nu helst lave foreningsarbejde 
på den gode gammeldags måde. Så kan 
jeg få lov at give lidt tilbage for alle de 
gode oplevelser og forhåbentlig glæde 
andre - det er nemlig den allerbedste 
løn, man kan få! 
Det giver gode minder, som man altid 
kan tænke tilbage på.

"Den gammeldags frivillige”

•	 Specielle trin
•	 Særlige danse
•	 Konkurrencedans

•	 Påvirke hvilke arrangementer der af-
holdes i region SYD. Eksempelvis:
•	 Kurser i bestemte dansetyper
•	 Trinkurser
•	 Legestuer
•	 Baller

•	 Lære om organisatorisk arbejde fra 
personer med flere års erfaring

•	 Større forståelse for landsforeningen- 
og regionens arbejde og beslutnings-
processer

Du behøver blot kontakte os for at få 
mere information eller for at deltage i 
vores næste udvalgsmøde og se om du 
kunne være interesseret i arbejdet. Du 
kan kontakte Morten Lisberg via tlf. 50 
70 96 14 eller på mail via muddy90@
hotmail.com. Du kan også kontakte et 
af de andre udvalgsmedlemmer. Du kan 
finde dem på folkedans.dk, under regi-
on Syddanmarks danseudvalg.

Hvad får jeg for det?



netværk skaber 
danseglæde, 
nu også blandt 
flygtningebørn
I sommeren 2015 foreslog den tidligere instruktør af 
det yngste børnehold i Ølstykke, Anni Larsen - der 
selv er en del af Flygtningenetværket i Egedal Kom-
mune - at kontakte netværkets formand, for at infor-
mere om muligheden for at gå til folkedans. Herefter 
sendte den nuværende instruktør, Rikke Rasmussen, 
information om holdene og foreningen, og en pdf af 
foreningens B&U-flyer ud i netværket. 
”Egedal Flygtningenetværk består af 90 frivillige med-
lemmer der yder konkret og praktisk naboskab til de 
flygtninge, der er kommet til kommunen. Netværket 
skal hjælpe til at indføre nye naboer i den danske 
hverdag og kultur.”
… og hvordan får flygtningebørn bedre kendskab til 
den danske kultur, end ved at deltage i folkedans-ak-
tiviteter? … her er man sammen med andre på sin 
egen alder, hygger sig, danser, leger og er med til at 
videreføre den danske kulturarv. 
Ølstykke Folkedanserforening fik stor glæde af denne 
kontakt, da der allerede den første dansegang dukke-
de 7 nye dansere op gennem Flygtningenetværket. 
Herefter har ordet spredt sig og der er nu 14 nye dan-
sere fordelt på de to første hold. Og alle hygger sig 
med det!
Ølstykke Folkedanserforening har gratis medlemskab 
det første år man danser folkedans i foreningen, og de 
håber at kunne finde en god løsning, så et fremadret-
tet kontingent ikke skræmmer de glade nye dansere 
væk. 
Hvis du ønsker yderligere information om projektet og 
hvordan de har gjort i Ølstykke, så kontakt endelig 
Rikke på: Rikke.dance@gmail.com

//Folkedans Danmarks B&U-udvalg 

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

B&U

Trin & Toner

MoLSDRAGT
Håndsyet kvindedragt lavet i 
de korrekte materialer. Højde 
160-168 str. 40-42. Kan nemt 
tilrettes. Ufærdigt Århus ulds-
jal medfølger.

Kontakt 24 65 98 31 /  
annax@ofir.dktlf. 22213436



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

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

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

Folkedans Danmark
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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Folkedans Danmark

01.-04.01.16 Nytårskursus Snoghøj 7/15 15.11.15
04.-06.03.16 Elitekursus Store Heddinge 8/15 12.01.15
25.-29.07.16 Landsstævne Assens

Region Hovedstaden

08.11.15 Tips og ideer til din pardans 6/15
08.11.15 Søndagsdans Taastrup 8/15
15.11.15 Legestue, Seniorudvalget Helsinge 7/15 05.11.15
09.01.16 Dansesjov Taastrup 8/15
Bemærk ny dato:  
10.04.16

 
Regionsmesterskaber

 
6/15

27.-29.05.16 Dansefestival Bornholm 8/15

Region Sjælland

08.11.15 Søndagsdans Taastrup 8/15
08.11.15 Tips og ideer til din pardans 6/15
Bemærk ny dato:  
10.04.16

 
Regionsmesterskaber

 
6/15

Region Syddanmark

22.11.15 Tips og ideer til din pardans Middelfart 8/15 15.11.15
22.11.15 Søndagslegestue, Seniorudvalget Varde 8/15 14.11.15
17.01.16 Medlemsmøde og regionsvalg Fredericia 8/15 12.01.16
05.03.16 Regionsmesterskaber 8/15

Region Midtjylland

22.11.15 Tips og ideer til din pardans 6/15
05.03.16 Regionsmesterskaber Viborg 8/15 20.01.16

Region Nordjylland

16.10.15 Rejseudvalget, rejsefest+valg Sulsted 7/15 11.10.15
24.10.15 Koreografikursus for instruktører Sæby 7/15 10.10.15
07.11.15 Dansekursus+spillemandskursus Sæby 8/15 29.10.15
07.11.15 Legestue i Kulturhuset Sæby 8/15 29.10.15
15.11.15 Tips og ideer til din pardans 8/15 30.10.15
13.03.16 Regionsmesterskaber 6/16

Hvalsø folkedansere indbyder til legestue

Åbent arrangement
Julelegestue fredag den 27. november 2015

Fællesspisning af medbragt mad kl. 18 00. 

Øl og vand skal købes på stedet. 

Legestue starter kl. 19 30 – Pris kr. 75,00 incl. 
kaffe og lagkage

Danseleder:Lisbeth Larsen -  Sted:Hvalsø hallen 
(lille sal), Skolevej 5, 4330  Hvalsø

Evt. tilmelding til Else Thomsen tlf. 29275138 el. 
ket@os.dk

FEDTAFBRæNDINg
BACH'ætte Jul
Den 29. december kl. 19.00 - 24.00  på Paletten* 
Vesterbrogade 10, Viborg

Årets sidste chance for på en sjov og hyggelig måde 
at brænde julefedtet af inden det er for sent 

Forbrændingen sker under ledelse af LONE 
SCHMIDT

Entré 70 kr (ta' sel' kaff' mæ) 
Øl og vand skal købes 

Viborg Folkedanserforening tlf. 8667 2515  
fk@kjaerup.dk


