
   

Medlemsnyt nr. 13 december 2015   

Medlemsnyt 
Nyhedsbrev  

Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene 

December 2015 nr. 13 

En festlig aften med  
Hirtshals Spillemandslaug  -  se side 8 

Formandens julehilsen  -  se side 2 Nyt initiativ  -  se side 3 



 2 

Medlemsnyt nr. 13 december 2015   

T iden går og første halv-
del af dansesæsonen er 

ved at være gået.  
Det har været en fantastisk 
start i år, første danseaften 
blev jo holdt i Dresden, hvor 
vi blev rystet rigtig godt sam-
men. Det var bare synd at 
nogle desværre måtte melde 

afbud på grund af sygdom. 
En sådan sæsonstart kan snart blive en tradi-
tion, da vi jo allerede har vedtaget at næste 
års start i september skal foregå på Fanø, 
herom andet sted. 

E llers har starten herhjemme gået rigtig 
godt, dejligt at se at alle de ”gamle” hol-

der fast, hvad vi i bestyrelsen vel kan tage 
som et bevis for, at der er en god atmosfære i 
foreningen, og der skal også lyde et stort vel-
kommen til nye medlemmer. Villy har lagt et 
spændende program med mange nye ting og 
indslag, så det tegner godt for det videre for-

løb. 

D er har været andre arrangementer her i 
efteråret, dans i Bangsbo, dans i gåga-

den og deltagelse i integrationsdagen i 
Maskinhallen, foruden deltagelse i kurser 
uden for foreningen. Alt med rigtig god op-
bakning, der skal lyde en stor tak til danserne 
og til Fladstrand Spillemændene, fordi I altid 
er så positive og bakker op omkring alt det 
der foregår uden for de sædvanlige torsdags 
aftener. 
Besøg af spillemænd ude fra og vore spis 
sammen aftener er også noget vi altid ser hen 
til. 
 

M ed opgørelse af julekalendersalget, 
der gik helt forrygende, så ønsker jeg 

alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

Inger Nielsen 

E dly har stille og roligt trappet lidt ned 
vedrørende bestyrelsesarbejde, men vi 

er rigtig glade for, at du stadig er med, så 
vi kan trække på din erfaring. Et af de stør-
ste læs, du har trukket og som næsten suge-
de al energi ud af dig, kan jeg vist roligt 
sige, var Landsstævnet. Der var mange og 
svære forhandlinger med forskellige insti-
tutioner, inden det hele faldt på plads. Men 
hurra, det hele gik godt, det var et slid, men 
vi nyder det bagefter, når vi bruger over-
skuddet med god samvittighed. Når alle 
trækker på samme hammel, så kan meget 
lykkes.  
 
Tak, Edly, for dine mange år på formands-
posten.                                 Inger Nielsen 
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På vores udlandsture oplever vi mangt og 

meget. Ud over at se nye, spændende ste-

der, er samværet i små og større grupper 
altid både hyggeligt og fornøjeligt.  
 

I  Dresden havde vi som nabo til hotellet et 
lille, listigt sted, hvor man kunne slappe 

af efter dagens strabadser, og her sad der en 
dag et par stykker af ”vores” udenfor og nød 
solen og en kold genstand. Vi slog os ned, 
og efterhånden kom der flere til, som træng-
te til en opstrammer efter opslidende ind-

købsture. Lette havde næsten tømt 
en skotøjsforretning, så Jens Arne 
trængte til en STOR øl. 
 

N å, men medens snakken gik, 
kom Lette, Vistis Grethe og 

jeg til at snakke om, at det kunne 
være en god idé at starte en strik-
keklub, hvor alle, der havde lyst, 
kunne mødes én gang om måne-
den for at hyggesnakke, vise 
håndarbejder frem og inspirere 
hinanden. Vi var enige om, at 
traktementet skulle holdes enkelt, 
og at vi ville skiftes til at være 
værtinde.  

 

V i har nu holdt 2 fornøjelige og udbytte-
rige sammenkomster, først hos Tages 

Grete og sidst hos Nanna, og strikkepindene 
gløder, samtidig med at den lystige og høj-
lydte snak næsten får taget til at løfte sig, - 
herligt! 
 
Vi er foreløbigt 9 deltagere i løjerne, og hvis 
flere har lyst til at være med, er de velkom-
ne. 

Bente Rølle 



 4 

Medlemsnyt nr. 13 december 2015   

 

 
Som de fleste vel efterhånden har hørt, bliver der arrangeret en tur til Fanø i 2016. 

Bestyrelsen fik et forslag om, at sådan en tur var en god mulighed 
for at få brugt de sidste penge fra Landsstævnet. Da vi ønskede at 
få lidt økonomi ind i billedet, inden vi sagde ja, blev forslagsstil-
leren bedt om at undersøge priser og muligheder. 
 
Efter nogen tid kom der et næsten færdigt forslag på en endagstur 
fra Søren Jørgensen, som har gjort et fint stykke arbejde. 
På turen hjem fra Dresden, luftede vi planen, og det fik Henning 

Pedersen til at sende os et tilbud. Han skrev bl.a. følgende: Da jeg 

er uddannet erhvervsbuschauffør og derfor har alle de nødvendige 

beviser til dette, vil jeg foreslå, at man lejer en bus uden fører 

med mig som chauffør. Jeg kender øen rimelig godt, da jeg er 

”halvfannik”, og jeg gennem hele livet jævnligt er kommet på 

øen. 

Det var så godt et tilbud, at vi på et møde besluttede at arbejde videre 

på det. Alt er ikke helt på plads endnu, men vi kan da løfte lidt af 

sløret, så I kan begynde at glæde jer til turen.  

Det bliver en tur med overnatning, og tidspunktet bliver den 14.-

15. september. Turen kommer til at koste 600 kr. pr. person, hvis 

der ikke opstår noget uforudset.  

Når vi kommer til øen, er der aftalt en rundvisning, som bliver 

guidet af en eller to fra ”Foreningen til bevarelse af Sønderho”.  

Derefter skal vi spise i Sønderho Forsamlingshus - en ”nationalret” fra 

Fanø, som hedder Sakkuk. Peter Urbrandt og Ole Mouritzen, som nogle 

af os har oplevet til fanøkursus, både hos os selv og i Aalborg, spiller 

under middagen og til 1-1½ times dans bagefter.  

Vi skal overnatte på Fanø Vadehavscenter, der har en sal, hvor vi 
kan danse, synge, snakke eller hvad vi nu finder på. 
Næste dag er der morgenmad på centret, hvorefter der bliver tid til 

at køre lidt rundt og se på øen, finde et sted at spise frokost og deref-

ter begynder vi at trille hjemover. 

Vi regner med at være hjemme inden aftensmaden. Køreti-
den er ca. 4-4½ time hver vej alt efter trafik og pauser. 
 
Vi håber, at I alle vil finde plads i kalenderen og tage med 
på turen. 

Alice Nielsen 
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Især til ’Dresdenerne’ er her en hilsen fra Gugel-
hupf i Dresden. Henry Drut sender denne hilsen: 
 „ Ich selbst war sehr angetan von Euch, 

Eure Musik, Eure Herzlichkeit und 
Euren lustigen Tänze! Und ich glaube, auch 
unseren Tänzern aus Dresden ging es so. Es war 
eine super Stimmung letzten Dienstag. Ihr hatten 
hoffentlich eine schöne Zeit bei uns und einen 
guten Start in den Alltag zu Hause“. 
 
VALS og POLKA kender vi, men hvad med SIR-
BA, JOC og AN DRO?  Om end hvilket sprog 
folk taler, så er folkedansen international. Par-, 
kreds- og rækkedanse fra de forskellige hjørne af 
Europa og fra fjernere egne dansede vi denne tirs-
dag aften (1/9 2015). 
 
MVH. Morten 

 

Livet er måske ikke den fest vi håbede på, 

men mens vi er her, 

kan vi lige så godt danse. 

Fundet af Inger Gustafsson 
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Lørdag d. 30 oktober var der kul-
turdag i Maskinhallen, ” Hele 
verden møder Frederikshavn”. 
 
Det blev et arrangement, hvor 
byens mange etniske grupper vi-
ste glimt af deres traditioner in-
denfor musik, klædedragt, mad-
lavning samt ikke mindst dans. 
 
Frederikshavn Folkedansere del-
tog med en opvisning under le-
delse af Finn Christensen, og 
Brønderslev Folkedanseres bør-
nehold viste ligeledes de danske 
farver 
 
En fornøjelig og udbytterig efter-
middag for såvel deltagere som 
publikum 
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”PÅ TWATT” ved høstdagene på Knivnolt  -  16. aug. 2015 
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Hvem er hvem  

i foreningen?? 
 Bestyrelsen  

Formand Inger Nielsen, Sejrøvej 16, 9900 Frederikshavn 21 70 15 13 

Næstformand Edly Naldal, Skovalleen 6, 9900 Frederikshavn 40 47 75 16 

Sekretær Mogens  Holm, Hestetoften 6, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn 60 18 33 93 

Kasserer Alice Nielsen, Skolebakken 3, Lendum, 9870 Sindal 98 47 34 84 

PR Finn Christensen, Koktvedvej 77 3.th, 9900 Frederikshavn 21 42 93 94 

Suppleant Tage Nielsen, Dalgårdsvej 65,  9870 Sindal 22 46 77 32 

 Spillemandskredsen  

Formand Mogens  Holm, Hestetoften 6, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn 60 18 33 93 

 Danseleder  

 Villy Olesen, Ingemannsvej 56, Elling, 9900 Frederikshavn 40 28 77 16 

 Medlemsblad / Hjemmeside  

Redaktører Tove Larsen, Norgesvej 10, 9900 Frederikshavn 25 12 62 63 

 Per Naldal, Skovalleen 6, 9900 Frederikshavn 60 92 29 47 

Hjemmeside Per Naldal:  
Stof til blad og hjemmeside: per.naldal@mail.dk 
 
www.frederikshavnfolkedansere.dk 

60 92 29 47 


