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Nyt fra Styrelsen 

Den 10. september 2022 er der møde mellem Dans Danmark og Spillemandskredsen 
(SK) i Odense. Agnethe Bak Jensen og Arne Møller deltager fra SK.  

Der har været et evalueringsmøde ang. Landsstævnet i Aalborg mellem 
Stævneudvalgsmedlemmerne fra begge aktivitetsudvalg ultimo august 2022 i 
Godthåb, Nordjylland. Der er enighed om at Landsstævnet blev afviklet i godt vejr, 
både ude som inde. En stor tak til alle spillemænd, som bidrog med god musik og 
ditto stemning. Uden jer var det ikke gået nær så godt!  

Anne-Grete Jensen, kasserer, udtræder som styrelsesmedlem ved 
generalforsamlingen i marts 2023. Det betyder at Styrelsen kommer til at mangle et 
medlem, som kan varetage hvervet som kasserer. Faktisk er Styrelsen 
underbemandet, så hvis der er flere der har lyst, tid, energi, mod og vilje til at være 
med, er I velkomne! 

Styrelsen ønsker alle en god september!  

De bedste hilsner fra  
Inge Frandsen 
 

 

 

Nytårskursus Snoghøj d. 1.-4. januar 2023  

Årets tema er Vesteregnens Gamle Danse, og Mors/Thy.  
Spillemandskredsen indbyder traditionen tro til Nytårskursus på Snoghøj Højskole.  
Kurset afholdes i samarbejde med Dans Danmarks aktivitetsudvalg for folkedans. 
Instruktører: Maren Hallberg-Larsen på harmonika og Kristian Bugge på violin.  
Det er 3. gang, vi inviterer til kurset, og denne gang VIL det lykkes. 

Den endelige indbydelse er under udarbejdelse, udsendes senere og slås op  på 
Spillemandskredsens hjemmeside www.spillemandskredsen.dk.  

Med venlig hilsen Agnethe Bak Jensen, kursusleder 

 



Et par foto fra Snoghøj kurset 2019 

       

 

 

 

 

Høng 2022 

Under titlen - ”Traditionel norsk og dansk musik med fælles rødder ” har 
Spillemandskredsen afholdt det årlige temakursus på Sjællands Landbrugsskole i 
Høng. 

16 spillemandskursister blev guidet gennem udvalgte dele af den norske 
spillemandsmusik, og der blev bygget bro mellem dansk og norsk spillemandsmusik 
af to erfarne instruktører - Liv Vester Larsen som i det daglige underviser på SDMK i 
Esbjerg, og Bent Melvej Nielsen som pga. et uheld med en hest sad usædvanlig stille. 

Det norske islæt havde vi valgt for at forberede vores medlemmer på NORDLEK 2024 
i Arndal, Norge. 

Musikken var anderledes, men resten var, som det plejer at være:  gode værelser, 
dejlig mad, morgen opvarmning, fin legestue for danserne og spillemænd samt 
hyggeligt samvær efter dansen. 

Tak for en dejlig weekend 

Arne Møller, kursusleder 

 

 

 

 

 



Spillemandskredsen Region Syddanmark 

Siden foråret 2022 har vi været ca. 15-20 spillemænd, der møder op ca. 
en søndag om måneden og spiller sammen under ledelse af Claus Lisberg. 
Repertoiret har været Claus’ favoritter, melodier fra 358 samt 4 melodier 
af Hans Damsted, hvis nodesamling Spillemandskredsen overtog 24. 
marts 2021. Der fulgte en anmodning med, om vi ville komme og spille 
nogle numre den 27. august 2022 til et familietræf, og det lovede vi. 

Det blev til, at 11 spillemænd mødte op og spillede en lille koncert ved 
13-tiden i Otterup. Ved 19-tiden blev der spillet til en danseopvisning i 
Klintebjerg, hvor 3 par fra Gårslev Folkedansere viste lidt af, hvad de kan. 
En rigtig dejlig dag i det nordfynske. 

 

 

 

Sammenspilsholdet fortsætter i Kongensgade 111, Fredericia. Datoerne 
for den kommende sæson er 4. sep., 2. okt., 13. nov. og 11. dec. Alle dage 
kl. 10.00 til 15.30-16.00. 

For medlemmer af Spillemandskredsen vil prisen være 120 kr. for alle 4 
gange eller 40 kr. pr. gang. For ikke-medlemmer 50 kr. pr. gang. 

Det er planen, at holdet fortsætter i 2023. 

Tilmelding til Anne-Grete, mail angrjens@gmail.com eller tlf. 24 60 63 98. 


