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Torsdag d. 21. aug.  mødtes vi hos 
Nanna til aftenhygge. Efter en lang 
periode med varmt og tørt vejr, var 
det blevet køligt bygevejr, så vi hav-
de fundet det varme tøj frem. Det 
blev dog hurtigt lagt væk, for Nanna 
havde dækket et langt bord i en af 
sine hyggelige stuer. Der var godt 
fremmøde, så bordet blev hurtigt 
fyldt. Heldigvis var der en tilstøden-
de stue, så alle fik siddeplads. Snak-
ken gik lystigt, mens bestyrelsen 
vimsede rundt og serverede grillede 
pølser og varmt brød. Senere sang  

vi til spillemændenes musik. Gen-
nem teksterne fik vi både vendt li-
vets problemer og landbrugets histo-
rie m.m.. Spillemændene spillede 
som sædvanligt fint, selv om Mo-
gens klagede 
over, at no-
derne var ble-
vet små uldne 
tingester!   
Det var en 
rigtig fin af-
ten. 

Af Karen og Kaj Sørensen 

 

Det er selvfølgelig gået op for jer, at vi skal ud at rejse i aug./sep. 
2015, og rejseudvalget har ikke forsømt at opfordre jer til at stemme 
på de fire foreslåede rejsemål: Dresden, Kalmar, Mallorca og 
Bornholm. 
 
De fleste stemmesedler er kommet ind, og på nuværende tidspunkt 
ser det ud til, at Dresden ligger forrest i kapløbet. Det er dog ikke 
helt afklaret endnu, og først når de sidste stemmesedler er afleve-
ret, og fintællingen afsluttet, fortsætter udvalget arbejdet med at få 
styr på de uafklarede spørgsmål, f.eks. det indlysende krav om et 
lokale til samvær om aftenen efter det fælles middagsmåltid. 
 
Vi har jo rig erfaring for glæden ved at være sammen alle sammen 

i flere dage, hvor vi nyder fælles oplevelser og det hyggelige og sjo-
ve samvær med hinanden,  
så vi kan med god grund se frem til en gentagelse af forrige års suc-
ceser. 

Af Bente Rølle 
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Landsstævnet i bakspejlet 
 
25. juli, Hedebølge over Dannevang, alle 

stønner af varme. Det er nu en uge siden 

landsstævnet sluttede så stemningsfuldt i 

tusmørket ved søen ved Knivholt. Det er 

tid at samle op og reflektere. 

Det var et helt igennem flot landsstævne, 
der tjener alle, der bidrog, til stor ære. En 
kæmpe indsats fra jer alle i planlægning og 
gennemførelsen af stævnet.  
Fladstrand Spillemændene var med næsten 
alle mand, vi nød godt af et arrangement, 
hvor alt bare klappede. Vi havde mange 
opgaver i løbet af ugen, så vi fik virkelig 
styret vores spillelyst. Noget af det var en 
naturlig del af stævnet, andet havde vi påta-
get os fordi vi gerne ville.    
Mandag spillede vi med i orkesteret ved 
stævneåbningen på Fisketorvet under Dor-
thes kompetente ledelse.  
Om aftenen sad vi med i det enorme orke-
ster, der spillede til legestuen i Vestre La-
de, igen med Dorthe i front. 
Tirsdag og onsdag formiddage gik med at 
øve i ”Stort Orkester” - omtrent alle stæv-
nets spillemænd under Ivan Amtofts ledel-
se. Ivan havde udvalgt og arrangeret ti me-
lodier af vendsysselsk oprindelse. Fine me-

lodier, der passede godt til vores spilleni-
veau, og Ivan styrede løjerne med sikker og 
kompetent hånd, den knappe tid blev ud-
nyttet effektivt.  
Onsdag eftermiddag stod den på 
”Buskspil” i Bangsbo Parken. Vi lagde ud 
aller øverst i parken og spillede for kun et 
par (medbragte!) tilhørere. Det hele foregik 
tilsyneladende nede centralt på danseplad-
sen. Henad kl. 14 sivede der dog en større 
skare af mennesker til, der skulle plantes et 
folkedansertræ. Vi gav et par numre, hvor-
efter Herluf på charmerende vis styrede 
ritualet omkring træplantningen. Efter en 
fællessang tog vi atter fat, men trods det 
sivede folk nedad igen. Snart spillede vi 
igen kun for os selv. Så pakkede vi ned, tog 
en pause, som vi bl. a. brugte til at besøge 
instrumentmagerne inde på museet. Jeg 
skal hilse fra Helmer Violinbygger og sige 
tak for en god dag med mange besøg. Den 
sidste halve time var vi tilsagt til at spille til 
fællesdans på dansepladsen   under sønder-
jyske Lones Schmidts bramfrie ledelse. 
Onsdag aften var det så tid til kirkekoncer-

ten i Abildgaard Kirke, vores største musi-
kalske udfordring. Posten fra Hjørring, Jørn 
Dahl Christensen havde arrangeret de num-
re, som han og Villy havde valgt til os. Stor 

(Fortsættes på side 5) 

Af Mogens Holm 
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succes for os og for koncerten som helhed.  
Torsdag formiddag havde vi meldt os til at 
spille for en flok cyklister på udflugt i Nel-
lemanns Have i Sæby. Skønt lidt småt med 
tilhørere – cylkisterne skulle have både et 
grundigt foredrag om - og en rundvisning i 
haven, – så blev det en gemytlig times tid, 
ikke mindst fordi et par ”fremmede” spille-
folk havde også meldt sig til at spille til ar-
rangementet. 
Torsdag eftermiddag havde vi meldt os til 

”gadespil” på Lodstorvet. Et flop, - kun få 
tilhørere, overvejende nogen, vi selv med-
bragte.  Lodstorvet er et afsides sted med for 
få mennesker.  
Fredag, slutdag, var tæt besat. Om formid-

dagen var en del af os til kursus med Mette 
Katrine og eftermiddagen gik med prøve og 
koncert i ”Stort Orkester” Dejlig spille-
mandskoncert at være med i.  
Fredag aften havde vi meldt os til at spille 
på ”Åben Scene” i Østre Lade i halvanden 
time.  Vi anede ikke, hvad vi havde meldt os 
til. Vi havde selvfølgelig alle vores gode 
melodier med i tasken. Samt improvisati-
onstalent. Og Villy til at lede danserne. In-
den vi gik på, var det lutter unge mennesker 
der dansede og spillede, det gik vildt forry-
gende. Da de stoppede forlod omtrent alle 
Østre Lade. Så var det bare med at komme i 
gang. Der var heldigvis et par stykker, der 
kunne lokkes ud på dansegulvet, så to par, 
og efterhånden fyldtes dansegulvet med 
mest yngre dansere. Den udfordring tog vi 
op og det endte i et forrygende bal.  
Og sådan var det omtrent hele vejen: Vi 
anede knap, hvad vi gik ind til, men det al-
lermeste endte med at blive enestående og 
uforglemmelige oplevelser. Og i hinandens 
gode selskab  

(Fortsat fra side 4) 
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Af Morten Mendrup 
 

Spilleglæden – og dens afsmitning på 
musikken har op til sæsonen 2014/15 

ført mig til Sjælland tre gang i august og 
september. 

                          
Først det årlige kursus i 
Høng på Sjællands Land-

brugsskole. Nogen er af-

hængig af nytårskursus i 

Snoghøj, men jeg har efter-
hånden fået hang til Høng. 

En forlænget weekend midt 

i august var vi 20 spillefolk, 

der nørdede i vals og polka 

i forskellige variationer un-

der ledelse af Bent Melvej. 

Hvad Bent ikke ved om spil-

lemandsmusik og dans i de seneste 305 
år, det er ikke værd at vide!  Samtidig har 
Danske Folkedansere kursus for instruktø-
rer, og de de to kurser samarbejder om 

morgensang/rytmik og legestue om aftenen 
– og måske igen efter natmaden. 
 
Anden og tredje gang var på grund af ser-
viceeftersyn af min harmonika. Siden jeg 
en januardag i 2005 kiggede inden for i for-

retningen på Amager, 
tager jeg gerne den lan-
ge vej. Så i september 
blev det en tur med 
DSB frem og tilbage 
samme dag, og senere 
et par dage i Købenavn 
for at hente den igen. 
Den samme weekend 
styrtede en motorvejs-
bro på Helsingørmotor-
vejen sammen. Om der 
skal lægges noget heri, 

ved jeg ikke; men i 2011 blev Storebæltsb-
roens lavbro påsejlet netop, som jeg var 
kommet i land på Fynssiden …! 

Kære dansere og spillemænd. 
Tak for en god start på dansesæsonen. Vi er kommet godt i gang efter sommerens 
strabadser med landsstævnet. Nu kan vi se frem til at nyde Nordlek i Viborg til 
sommer  -  og ikke mindst turen i sensommeren, som netop i disse dage bliver fast-
lagt. Men nu gælder det sidste halvdel af sæsonen med alle de fine arrangementer 
og øveaftener den rummer. 
Tak for et begivenhedsrigt år. 
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Edly 
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Ny sæson, og aften med spillemandsmusik. Det var 

gruppen Hei-Fi-de-li med Jørgen, Lilian, Svend 

og Svend. 
 

Først lidt samspil med Fladstrand  Spillemændene, så 
ellers sønderhoning og en enkelt rask. 
 
Derefter kunne den medbragte kaffe nydes, og til 
spillemændene blev der serveret kaffe med kringle 
og lagkage. Og så blev der sunget og spillet til flere 
dejlige sange. Til slut lidt dans, hvor alle kunne være 

med. 
 
Atter en hyggelig af-
ten, så vi ser frem til 
næste aften med frem-
mede spillemænd. 

Af Elly og Søren 
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4. 19.30 - 21.30 
 Folkedans - dans for alle 

11. 19.30 - 22.30 
 Sidste dans før jul   

2015 

Januar 

8. 19.30 - 21.30 Første gang efter jul 

15. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

22. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

25. 10.30 
Spillemandsmesse i Abildgård Kirke - se billeder fra spil-

lemandsmessen 2013 

29. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle - Husk Kaffen 

Februar 

5. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

12. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

19. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

26. 19.30 - 22.30 Gæsteorkesteraften - Husk kaffen 

Marts 

5. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

12. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

19. 19.30 - 21.30 Folkedans - dans for alle 

26.   Sidste danseaften - Husk kaffen 

April 
10.   Forårsfest 

16.   Generalforsamling 

Dec. 

 

Det sker i foreningen 

Glædelig Jul 
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