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Den  29. marts afholdt regionen igen konkur-

rence i  folkedans.  
 
Frederikshavn var repræsenteret med Alice og 
Kjeld Nielsen samt Inger Nielsen og Ture Ander-
sen. Og det gav et flot resultat. Inger og Ture  
vandt konkurrencen, mens Alice og Kjeld besatte 
tredjepladsen. For begge pars vedkommende  gav 
det ret til at deltage i landskonkurrencen, der af-
holdes i Middelfart lørdag d. 10. maj. 
 
Desværre er Inger og Ture i år forhindret i at kun-
ne forsvare deres danmarksmesterskab, så med 
endnu større spænding ser vi frem til, om Alice 
og Kjeld formår at komme på podiet i Middelfart. 
Måske vil en gruppe fans fra Frederikshavn som 
støtte i ”kampen” om mesterskabet være det, der 
skal til.  
 
Så en forårstur til Middelfart d. 10. maj er nok en 
overvejelse værd 
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Vores årlige generalforsamling blev holdt torsdag d. 10. april i Maskinhallen 
Der var stillet op med enkeltborde med dug på. Aftenen indledes under hyggelige former 
med den traditionsbestemte spisning, forloren hare  
 
Her er nogle punkter fra Edlys formandsberetning: 
Flere nye dansere er kommet til i dette år.  
Trinkurser nogle gange i begyndelsen af sæsonen, en halv time inden normal dans. 
Fremmede spillemænd to gange. Det kunne desværre ikke trække ret mange gæster til  
Sæsonen sluttede med en hel kursusdag, en søndag fra 9.30 – 16.  
3 af vores medlemmer har været med i konkurrencedans.  
Festudvalget har stået for: Ryste-sammen aften, juleafslutning og forårsfest.  
Der har været nogle gange i sæsonen, hvor vi ikke har kunnet være i vores faste øvelokale, 
Maskinhallen. Det har knebet med ideel erstatning, et lokale ved Arena Nord, Ungdomsbor-
gen. Næste sæson: Måske aflyse i stedet for at flytte til andet lokale. 
Foreningsbladet Medlemsnyt er blevet et månedligt Nyhedsbrev.  
Formanden takker hele vejen rundt for en rigtig god sæson. 
 
Alice fremlagde et flot regnskab: 
Årets driftsresultat viser overskud på 12.826, især fremkommet ved en regionskonference.   
Foreningens aktiver ender i 70.771,- 
Regnskabet godkendt med akklamation. 
 
 Inger N., Edly og Finn blev genvalgt til bestyrelsen. Tage valgt til suppleant. 
 
Vores fanebærere er fortsat  Søren J.  og suppleant, Inger N 
 
Revision – genvalg til Betty 
 
Danseudvalg nedsat:  Inger N.,  Finn og Villy, alle genvalgt 
Rejseudvalg: Morten orienterer om mulig scotlandstur i 2015. Der er stemning for en folke-
dansertur, men betænkelighed ved økonomien i scotlandsturen. Udvalg nedsat: Jens Arne, 
Bente Rølle, Morten. Udvalget tager fat til efteråret.  
Festudvalg, genvalg til Inger N., Søren, Tove, Grethe 
Øl/vand,  Tage fortsætter, suppleret af Kjeld 
 
Drøftelse, tilkendegivelser: 
Trinkurser ønskes igen næste sæson. Godt at der er  ro omkring det. 
Evt aflysning ved lokaleflyning: Ikke en god idé at aflyse. Ole S undersøger muligheder for 
egnet erstatningslokale på Bangsbostrand skole. 
Det er i orden med Nyhedsbrev i stedet for Medlemsnyt. 
Fremmede spillemænd-arrangementerne ønskes også næste sæson. 
 
Efter kaffen blev der givet en grundig orientering om det kommende landsstævne på Kniv-
holt. 

Referat fra  

v/Mogens Holm 
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Tidlig op - uret stilles en time frem - endnu tidligere op. Godt med et lille kærligt spark af 
konen, ellers kunne man måske godt have haft et dårligt knæ (danselederen).  
Vel mødt på Ungdomsborgen, og her mødes man af en masse glade og dejlige mennesker - 
så er hele morgensejheden oversvundet.(Vi var lige kommet hjem efter 36 timer på Atlanter-
havet) - så benene vuggede stadig lidt, men det var sikkert et godt udgangspunkt for at få 
vuggende hofter, som Villy forlanger. Første time var rigtig god - ingen var blevet trætte og 
alt gik godt, indtil vi skulle danse Randers Skotsk - så kom problemerne - 6 forskellige ture, 
så fik man den tanke, at det måske var bedre at være blevet hjemme og havde nydt morgen-
kaffen på den solbeskinnede terrasse. Men med god instruktion og hjælp kom vi dog nogen-
lunde igennem og lyspunktet var også, at nu var der kun en halv time til frokost. Dog først 
skulle vi øve lidt sønderhonning - let er det ikke, men det ser så forbandet elegant og flot ud 
– jeg håber vi lærer det. OG SÅ var der frokost med en dejlig kold øl – SKÅL. Tak for en 
dejlig dag og et rigtig godt initiativ. Jeg er sikker på Willy sov godt søndag aften – han gjor-
de det rigtig godt. 
 
Vh 
 
Else og Jens Arne  (3.års elever) 

30.03.2014 

Nydelse 

Til både Krop og Sjæl. 
 
Så fik vi igen en invitation fra Frederikshavn Folkedanserforening, - denne gang til danse-
kursus – 
herligt, men at det skulle foregå på ”Borgen” det var ligegodt grove.  
Vi mødte friske og forventningsfulde op med dansesko og madpakke. 
Efter indkvartering og hilsen på, blev vi budt velkommen og fik god information om, hvad 
der skulle ske i løbet af dagen. Formiddagen gik med god opvarmning ved danse udvalgt af 
Villy. 
Pauser er en vigtig del af samværet, og især frokostpauser med hvad dertil hører, er noget vi 
danskere værdsætter.  Og ved vores bord blev de ”hjemmebagte” småkager sendt rundt- 
Uhmm. Nej, der manglede sandelig ikke noget. 
Middagssolen smilede til os, og humøret var højt, alle var tilpas, og  tonerne fra div. Instru-
menter 

(Fortsættes på side 5) 
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fortalte os nu,- at nu var det tid at røre benene igen, med danse som Skotsk, Mazurka og 
Sekstur, fra flere forskellige egne af landet, ja selv toppede høns fra Vendsyssel (indavl eller 
ej),  så elsker vi dem alle sammen.  Men det med trin, holdning og takter er ikke altid så lige-
til, her kommer så Villy,- vores danseleder, og  i dag kursusleder,  ind i billedet,-  Han kan 
da også lige med det samme se, når vi slår et slav forkert, uha-uha jeg skal da love for at vi 
bliver rettet af (men det er jo også derfor vi er kommet) -rigtig godt, stor hånd til dig Villy. 
Men ingen dans uden musik, og sikken en musik, ja det var jo nærmest et helt orkester og 
sikken de kan spille, og  jeg har ofte tænkt på, hvor må det være svært at spille til folkedans, 
med alle de stop og start, dette forelagde jeg Mogens, som beskedent sagde, at han da jo og-
så havde øvet sig i hen ved 30 år. Jo-Jo, men alligevel, så også en stor hånd til hele orkestret. 
Selv en god oplevelse får en ende, dagen i dag har været rigtig god, ja vi sammenligner den 
lidt med Tips og Tricks, for som en anden fra kurset sagde: Det er rigtig godt at blive udfor-
dret ud over den daglige træning en gang imellem.  
 
Hilsen 
Grethe og Visti 

 

Fladstrand Spillemændene tager ikke til Skotland i 2015 
 

Af Morten Mendrup 

 
På generalforsamlingen den 10. april 2014 fremlagde jeg udkast til en rejse til Skotland i 2015 og spillemandstræf i 
Inverness – SCOTTISH SCANDINAVIAN GATHERING. På grund af den forholdsvis høje pris pa. ca. 11.000 kr. 
vil Fladstrand Spillemændene desværre trække deres foreløbige tilsagn om deltagelse tilbage, men de er dog 
spændte på at høre skotternes foreløbige program ved træf i Hirtshals den 30. – 31. maj 2014. 
  
Rejsen ville strække sig over 8 – 9 dage med bus fra Frederikshavn via Amsterdam i Holland til Newcastle upon 
Tyne i det nordlige England og herfra til Inverness. Udover træffet i Inverness ville man se noget af Skotlands flot-
teste natur – og noget af det mest særprægede og spektakulære natur på Isle of Skye. 
 
Men rent faktisk ville prisen ikke være høj i forhold til, hvad en forlænget weekend med fly ville koste. Direkte fly 
med BMI REGIONAL fra Esbjerg til Aberdeen og bustransport fra Aberdeen til Inverness (ca. 4 timers kørsel) 
ville koste ca. 9.000 kr., hvortil skulle lægges indkvartering (hotel eller hostel), forplejning osv. 

 
 

 Af Edly Naldal 
 

Sommeren nærmer sig med raske skridt – og dermed landsstævnet 
Hjælperplanen for stævnet er lavet. Så nu gælder det planen for FF, som har opgaven at service-
re stævnedeltagerne med mad og drikke. Jeg har for lang tid siden fået jeres tilbagemeldinger 
om, hvad og hvornår I gerne vil arbejde. Disse tider skal så sammenholdes med planen for hele 
stævnet. 
I uge 20 holder madgruppen møde og finder ud af, hvor mange arbejdstimer, der er behov for. 
Umiddelbart derefter sender jeg en mail til jer med arbejdstider. 
Vi har forventning om et godt overskud ved salg af mad og drikke, penge, som kommer forenin-
gen til gode. Så I kan alle ”risikere” at få en opringning om en arbejdsopgave. 
Et landsstævne er fest, godt humør og hygge, så glæd jer til at deltage -  og så giver det sam-

menhold i foreningen. 
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Vi indgik aftalen allerede i for-
året 2013, og dengang troede vi, 
at det ville være i den ”normale 
kirketid”. Så de sene tidspunkter 
kom lidt bag på os, da vi erfare-
de disse en måneds tid forinden. 
Så vi var trætte, da vi kom hjem 
efter en 12 timers koncentreret 
dag. 
 
Men vi kunne være tilfredse 
med opførelserne til trods for de 
uvante opstillinger i kirkerne. 
Dorthe ledede flot orkestret i 
kommunikation korets dirigent, 
organist i Skals kirke, Karin B. 
Antonsen. Det var også en fornøjelse at arbejde sammen med de to solister, 
kirkesangerne Anne-Mette Sohn Jensen i Skals og Lotte Føns i V. Tostrup.  
 
Karin B. Antonsen takker på vegne af Skals Menigedsråd og skriver: ”Det 
var en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg skal viderebringe en 
stor tak fra Skals Menighedsråd, som værdsætter jeres indsats, selvom de 
ikke lige fik det sagt på dagen”. Hun skriver videre: ”Efterfølgende har rigtig 
mange af de tilstedeværende givet udtryk for, at afholdelsen af spillemands-
messen var en stor succes”. 

2. Søndag i Fasten (16. marts 2014) 
medvirkede Fladstrand Spillemæn-
dene ved to gudstjenester/
spillemandsmesser – i Skals kirke 
kl. 15.30 og i V. Tostrup kirke kl. 

19.30.  Af Morten Mendrup 
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Glimt fra generalforsamlingen 10. april 2014 
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Juni 13. - 15.   Sommerstævne på Læsø - Læs mere 

Juli 14. - 19.   Landsstævne i Frederikshavn - Se stævnets side 

August 

9. - 10.   Regionsudflugt til Rebild 

16. - 17.   Høstdage på Knivholt 

21.   Sommersamling hos Nanna 

September 11.   Sæsonstart / Åbent hus 

Oktober 9.   Ryste sammen aften 

November 27.   Gæsteorkesteraften 

December 11.   Sidste dans før jul 

2015 

Januar 8.   Første gang efter jul 

Februar 26.   Gæsteorkesteraften 

Marts 26.   Sidste danseaften 

Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:Det sker i foreningen:    

Fra generalforsamlingen 2014 

- og følg med på landsstævnets hjemmeside: www.frederikshavn2014.dk 


