
Medlemsnyt 
Nyhedsbrev  

Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene 

Januar 2014 nr. 5 

Om Medlemsnyt 
 

Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som 

et  - nyhedsbrev! Dette medfører større aktualitet og mulighed for hurtigere at få kommuni-

keret nyheder og andre relevante oplysninger ud til medlemmerne. Ligeledes håber vi, at den 

nye form kan give lyst til at bruge Medlemsnyt til dialog, idéer, ros og ris, ja i højere grad 

som et levende kontaktled mellem medlemmerne. 

 

For bladets opsætning, layout, får det betydning. Der vil ikke som hidtil blive lagt vægt på, 

om bladet er indbydende at læse, ligesom billedmængden vil blive stærkt begrænset, men 

dog ikke helt bortfalde. Sammen med udsendelsen af nyhedsbrevet, vil der blive medsendt 

de indbydelser fra andre foreninger, der løbende tilgår foreningen, således at disse fremover 

både kan ses på foreningens opslagstavle til danseaftenerne og således at man i ro og mag 

hjemme kan tage stilling til, om det er arrangementer, man vil deltage i. 

 

I håb om, at I vil tage vel imod det nye Medlemsnyt, ønsker vi jer alle et godt nytår. 

Tove Larsen og Per Naldal 

 

 

 

 

 

 

  

Torsdag d. 12/12 var sidste danseaften før jul. En aften med masser af hygge og dans og 

sang. Først dansede vi til nogle danse, som vi ikke danser så meget, sjovt at få dem genopfri-

sket, derefter kaffepause hvor foreningen var vært ved kaffe og en masse dejlig kage. Der 

var noget for en hver smag, virkelig lækkert, det vi smagte, og det tror vi også, det andet var. 

Det så  indbydende ud. I pausen blev der solgt amerikansk lotteri, og der var hurtigt udsolgt, 

og gevinsterne, der var sponseret  af danserne, blev udtrukket. Der var mange fine ting, og 

der var vist nogen der havde svært ved at bære det hele hjem.  

 

Efter kaffepausen kom sangbøgerne frem ,og spillemændene  fandt deres instrumenter, så vi 

kunne få rørt stemmerne lidt og få opfrisket lidt julesange. Efter sangen fik spillemændene 

og Villy vin af foreningen , og Edly ønskede en glædelig jul og takkede for den første halv-

del af sæsonen. Det var slut på en rigtig dejlig aften med en masse god musik, dans, hygge 

og kaffe og kage.  

    

 

Henning og Irene   



Danske  FolkedansereDanske  FolkedansereDanske  FolkedansereDanske  Folkedansere    
        Region  Nord            Region  Nord            Region  Nord            Region  Nord     
 

Regionsmesterskab 
 

Der afholdes regionsmesterskab i Region Nord  

 

søndag den 23. marts 2014 i Ridemandsmølle, 

Ridemandsmøllevej, Godthaab, 9230 Svenstrup. 
  
Landsforeningens konkurrenceudvalg har udvalgt følgende danse: 

   

 

 

Konkurrenceudvalget vælger også dommere og spillemænd. De tre bedst place-

rede par præmieres og får invitation til at deltage i ”Landsfinale” for regions-

mestre den 10. maj 2014 i Middelfart. 

Deltagerne skal være medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere eller 

Danske Folkedanseres Spillemandskreds. 

 

Tilmeldingsfristen er den 1. februar 2014. 

 

Tilmeldingsblanket findes på Landsforeningens hjemmeside www.folkedans.dk 

under konkurrencer-regionsmesterskaber. 

 

Pris: 150 kr. pr. par, betales ved tilmelding. 

 

Konkurrencen begynder kl. 14 

 

 

Hilsen 

Danseudvalget i Region Nord  
 

 

Dans Hæfte Nr. i ”358” 

Den Ommelske Avernakø Noder fra beskrivelses-

hæftet 

Sjijnmyra-valsen nr. 1 Bornholm 568 

Rheinlænderpolka Frit koreograferet   



Husk! 

 

27. februar 

 

Gæsteorkester: 

 

Kelds Dansorkester 

 

Husk kaffen! 

Ved en fejl kom dette indlæg ikke med i forrige nummer af Medlemsnyt: 

Dans og Fællesspisning.  

Efter en god lang sommer er vi nu igen i gang med at danse hver torsdag aften. Traditionen 

tro er en af de første løvfaldsaftener en hyggelig aften, hvor vi hver især medbringer et 

måltid mad. De mange forskellige retter blev arrangeret på et fælles bord, hvilket var en 

ren fryd for øjet. Der var mange spændende, velsmagende retter, og sjovt nok ikke to der 

var ens. Snakken gik lystigt ved de mange  borde, og opskrifter blev udvekslet. De fyldte 

maver udelukkede dog ikke en aktiv danseaften med den sædvanlige gode musik og danse 

fra forskellige egne. I pausen blev der dækket op til "Det 

store sønderjyske kage bord".  

Således gik vi trætte og glade hjem fra en ikke helt alminde-

lig torsdag aften med alle sanser fyldte.  

Helle og Søren 

2. februar deltager spillemændene i Spillemandsmessen  

i Houlkær Kirke, Viborg. 

Næste nummer: Ultimo februar 2014 

Redaktion: Tove Larsen og Per Naldal 

Opsætning: Per Naldal 

Stof til næste nummer indleveres senest 15. februar 

Per.naldal@mail.dk 
www.frederikshavnfolkedansere.dk 



Bestyrelsesmøde 7. januar  
 

Planlægning omkring 2. halvdel af sæsonen. 
Der har fra danserne været udtrykt ønske om  at lære mere specielle danse og dansetrin, 

som f. eks Sønderhoning. 

Det tager vi op således: 

Der er kommet indbydelse til kursus i Hjørring d. 18.01. i Sønderhoning og d. 10.02. i 

Lanciers. Vi opfordrer vores dansere til at deltage. Og forbereder dem på den måde, at 

grundtrinene øves på vores almindelige danseaftener, 9. og 16. januar, Sønderhoning, og 

derefter øves et par gange 1. tur til Lanciers.  

Gæsteorkesteraften: 27.02. 

Inger spørges, om hun vil tage en aften, måske i marts, med danse fra nytårskurset. 

Sidste almindelige danseaften: 27.03. 

Forårsfest: 04.04. 

Generalforsamling: 10.04. 

Referat: 

 

Mogens Holm 



Januar 

9. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

16. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

23. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

30. 19.30 - 21.30 
Almindelig danseaften 

- Husk kaffen 

Februar 

6. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

13. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

20. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

27. 19.30 - 22.30 

Legestue - besøg af 

Kelds Danseorkester - 

Husk kaffen! 

Marts 

6. 19.30 - 21.30 

 

Almindelig danseaften 

Sted: Arena Nord 

13. 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

20 19.30 - 21.30 Almindelig danseaften 

27 19.30 - 22.30 
Legestue - Sidste dan-

seaften 

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

Hold dig opdateret: http//www.frederikshavnfolkedansere.dk 

Desuden: 
Forårsfest: d. 4. april 

Generalforsamling: 10. april 

Følg med på landsstævnets hjemmeside 

www.frederikshavn2014.dk 


