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Vi skulle samles  til afslutningsgilde. 
Folkedanssæsonen den var netop lige slut. 
Vi havde danset  og grinet som vilde. 
Selv om ald´ren trykker, har vi ikke det fortrudt. 
Skønt med tunge hop 
har vi sluttet op. 
Spillemandsmusikken, den var altid helt i top. 
 
Nu har vi stilet de grånende totter, 
fundet kisteklæderne og er  igen mødt op. 
Med os vi bringer i fade og potter: 
rejer, laks og  mørbradbøf  
og tærtebund med top. 
På det lange bord 
lækkerier gror. 
Ædegilde, bægerklang 
og så en omdelt  sang. 
 
Kunstige hofter og knæ vil vi glemme, 
åreknuder, ømme rygge 
og de slidte led. 
Nu skal der danses, det kan vi fornemme. 
Når musikken spiller, vil vi alle være med! 
Sving det stive ben 
over stok og sten. 
Er dit blodtryk lovlig højt? 
Det rager os en døjt! 
 

Én gang vi tro´de 70 år gav ælde! 
Næh nu svinger oldefar skam pigen salen rundt. 
Glemt er vor alder, for vi kan fortælle: 
Folkedans er både sjovt og også meget sundt. 
Åndedræts besvær? 
Prøv en hopsa mer! 
Vi kan sagtens holde ud 
de næste 3 kvarter! 
 
Pusten vi taber, men så er der kaffe. 
Kagerne de lines op med fløde og glasur. 
Så er det tid til kalorier at skaffe. 
Fik vi ikke nok, så kan vi tage en ekstra tur. 
Til en kaffetår 
snakken livligt går. 
Mon vi møder op med stok til dansen næste år? 

- med inspiration fra den omdelte sang 
 på melodien: Marken er mejet… 

Af: Karen og Kaj Sørensen 

 Vi ses I sommmer: 

12. - 14. juni: Regionens sommertræf 

13. - 19. juli: Nordlek i Viborg 

06. juli: Foreningens sommertræf 

15. - 16. august: Høstdage på Knivholt 

31/8. - 5. september: Tur til Dresden 

10. september: Sæsonstart 

28. juni: Spillemændene medvirker i velgørenhedskoncert i Abildgård Kirke 
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Middelfart 9. maj 2015 

Nordjylland var igen i år flot repræsenteret ved de 
danske mesterskabskonkurrencer i Middelfart. De 
nordjysk par opnåede to topplaceringer, nemlig en 
sølv– og en bronzemedalje. Inger Nielsen og Ture 
Andersen (øverst tv.) løb med andenpladsen medens 
Vita og Anders Ugilt fra Sæby (øverst th.) tog sig af 
tredjepladsen. Uden for medaljerækken og som en 
bekræftelse af nordjysk folkedans’ høje niveau opnå-
ede Marianne Vesterdorf og Leif Christiansen, Gan-
drup, en fin fjerdeplads. Konkurrencens vinderpar 
blev Sidsel Christine Nielsen og Andreas Lorenzen. 

Marianne Vesterdorf og Leif Christiansen 
(Fra forårets regionsmesterskabskonkurrence) 
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Det er efterhånden mange år siden, jeg har 
deltaget i Folkedansernes årsmøde, så det 
var lidt spændende, om der var kendte men-
nesker til stede, eller det var en ny generati-
on, der havde taget over. Der var en del af 
de ”gamle” kendte, men også glædeligt at se 
at der var en del unge mennesker blandt del-
tagerne. 
For første gang blev årsmødet afviklet på en 
dag, hvor det ellers igennem mange år har 
strakt sig over en weekend. 
Formanden Jan Todsen startede med at sige, 
at han var glad for at det forhåbentlig var 
sidste gang, han skulle byde velkommen til 
Landsforeningen Danske Folkedanseres års-
møde. Ups – hvad sker der – forklaring 
kommer senere. Han kom i sin 
beretning rundt omkring alle de 
ting der havde været gang i i 
årets løb, og som mange foregå-
ende år havde kampen om til-
skud fra DIF ædt megen energi. 
Samarbejdet med sportsdanserne 
har ikke været det helt store. 
Men der arbejdes nu med at få 
anerkendt et danseforbund direk-
te under DIF, som vil kunne in-
deholde flere grene af dans og 
selvfølgelig også dansk folke-
dans. Hvad det ender med vil vi 
kunne følge gennem Trin og To-
ner. Tilskuddet fra DIF og un-
dervisningsministeriet har i 2014 været på 
775.500 kr., og det er klart, at vi ikke kan 
eksistere uden dette tilskud. Har nogen lyst 
til at se hele beretningen, kan den læses på 
LDF`s hjemmeside. 
Danske Folkedanseres Spillemandskreds 
havde på deres sidste årsmøde vedtaget at 
tage navneforandring til 
”Spillemandskredsen” (forkortet SK), hvad 

vi jo også i daglig tale altid har kaldt dem. 
Dette bevirkede nogle redaktionelle rettelser 
i vore vedtægter. 
Men der var også et forslag fra styrelsen om 
ændring af vores navn, og det var det for-
manden i sin velkomst hentydede til. Lands-
foreningen Danske Folkedansere eller LDF 
har været et besværligt og langt navn, og 
forslaget gik ud på at ændre det til Folke-
dans Danmark (forkortet FD), samtidig var 
der også forslag om et nyt logo. Begge dele 
blev enstemmigt vedtaget. 
Man kan rigtignok sige, at dette logo ikke 
får tankerne hen på halm i træskeerne, så lad 
os håbe dette nye image kan give os lidt 
medvind. 

Et par andre små forslag blev 
hurtig gennemgået. 
Regnskabet blev godkendt uden 
kommetarer. 
Valg – Kassereren Andres Niel-
sen havde på forhånd meddelt at 
han ikke genopstillede. Styrelse 
havde ikke selv nogen forslag, og 
da der heller ikke kom nogen fra 
salen, måtte mødet suspenderes, 
mens der blev arbejdet hårdt for 
at finde kandidater. Endelig lyk-
kedes det at overtale en af reviso-
rerne, Arne Linjordet til at stille 
op. Andre valg var genvalg bl.a. 
vores nordjyske repræsentant Tri-

ne Andersen, yderlig blev Mette Inge Balt-
sersen valgt, da der var en vakant plads i 
styrelsen. 
Jeg synes den nuværende styrelse gør et 
stort stykke arbejde, og med deres forslag til 
nyt navn og logo viser det også, at de er ny-
tænkende og ser fremad, så vi håber at Fol-
kedans Danmark vil bestå i mange år frem-
over. 

18. april 2015 Af: Inger Nielsen 
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  - blev holdt torsdag d. 16. april Maskinhal-
len. Aftenen indledes med den traditionsbe-
stemte spisning, forloren hare, der igen i år 
bekom medlemmerne vel!  
42 stemmeberettigede med-
lemmer deltog samt flere 
passive medlemmer. God 
stemning rundt ved borden.  
Af formand Edlys beretning 
for det forløbne år kan næv-
nes:  
Landsstævnet i 2014 på 
Knivholt var årets store begi-
venhed. Det gav meget arbej-
de til rigtig mange medlem-
mer. Belønningen er bl. a. at 
vi fik et pænt økonomisk re-
sultat ud af det, som for stør-
stedelens vedkommende bru-
ges som tilskud til Dresden-
turen til september. Stævnet 
gav i øvrigt  133.000 til 
landsforeninges kasse.  
Der har været en del aktiviteter og kurser i 
årets løb. Vi holdt vores eget kursus lørdag 
21.03. med danse fra bl.a. Fanø og Born-
holm. Ture og Villy instruerede, desværre 
med lidt skuffende tilslutning. 
Vi har også gennemført en del opvisninger.  

To af vore 
medlemmer, 
Inger og Ture 
vandt regions-
konkurrencen i 
folkedans for 
par.  
Der var flere 
opvisninger i 
årets løb.  
Tak til spille-
mænd, besty-
relse og alle 
dansere for de-

res bidrag til et godt år for foreningen.  
 
Alice fremlægger regnskabet, der viste et 
overskud på årets drift på 6.035,-

Foreningens aktiver udgør 
nu  76.806,- 
Det blev på forespørgsel op-
lyst, at Landsstævnet ind-
bragte 67.642,- til forenin-
gen. Af disse penge bruges 
50.000,- på Dresden-turen i 
eftersommeren.  
Til bestyrelsen genvalgtes  
Alice og Mogens uden mod-
kandidater.  
Fanebærer er fortsat Søren J.  
Suppleant:  Inger N -  gen-
valgt. Fanevagt: Kjeld N. 
Det er fortsat Birger og Bet-
ty, der kontrollerer vores 
regnskab 
 

Vi har nogle stående udvalg: 
Danseudvalg:  Inger N.,  Finn og Villy 
Rejseudvalg: Jens Arne, Bente Rølle, Mor-
ten. 
Festudvalg:  Inger N., Søren, Tove, Grethe 
Øl/vand: Tage, Kjeld 
 
Kort og godt: Genvalg, genvalg og atter 
genvalg! Det vidner om stor stabilitet. 
 
PR-udvalg: Der blev argumenteret for, at 
der er behov for et PR-udvalg, som kan ar-
bejde for at skaffe flere medlemmer. For-
skellige idéer blev luftet. Men ingen var in-
teresseret i at gå ind i et sådant udvalg. Det 
blev overladt til kommende bestyrelse, at 
komme videre med dette emne.  
Efter orientering om sommertræffet i Hjør-
ring til juni og erkendtligheder til dansele-
der og forspiller sluttede generalforsamlin-
gen ved 21.15-tiden.  

Referat: Mogens Holm 
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29. marts 
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Redaktion: Tove Larsen, Tlf.: 2512 6263; E-mail: tovekjeld@gmail.com 

Per Naldal, Tlf.: 6092 2947 E-mail: per.naldal@mail.dk 
Hjemmeside: www.frederikshavnfolkedansere.dk 

  

Adresse: 
  

Lundergårdhallen, Bodøvej 13, 9800 Hjørring 
  

PROGRAM:   

Fredag kl. 16.00 Campingpladsen åbner 

  kl. 19.00 Syng sammen m. spillemænd - aftenkaffe 

Lørdag kl. 10.30 Opstilling - Brink Seidelinsgade 

  kl. 10.45 - 11.15 Opvisninger forskellige steder i byen 

  kl. 11.30 Borgmester eller anden taler 

Fælles opvisning på Springvandspladsen 

Børnehold giver opvisning 

  kl. 14.00 - 15.00 Byvandring 

  kl. 18.00 Fællesspisning 

  kl. 19.30 - 23.30 Legestue 

  kl. 21.00 ca. Kaffe 

Søndag kl. 8.00 - 09.30 Morgenmad 

  kl. 10.30 Spillemandsmessen i Sct Hans Kirke 

  kl. 14.00 Campingpladsen skal være ryddet 

 

  

Fredag aften har vi arrangeret fællessang og underholdning leveret af et 
par dygtige harmonikaspillere. 
  

Vi serverer kaffe/te med hjemmebag 

Entré inkl. kaffe 50 kr. - betales ved indgangen 

Der er plads til 60-70 personer, hvorefter dørene bliver lukket. 
  

Lørdag formiddag skal vi først vise vores dans på forskellige pladser i byen. Bagefter 
samles vi på Springvandspladsen og giver en fælles opvisning. Vi regner med, at Hjørring 
Kommune har en person, som vil sige et par ord inden vi danser. Til slut kommer børnene 
på banen og viser, hvad de kan. 

 

BYVANDRINGBYVANDRINGBYVANDRINGBYVANDRING 

  

Vi har en aftale med en dygtig mand i Hjørring, som har lovet at vise os de 
forskellige seværdigheder  rundt om i byen. Det vil tage  omkring en times 
tid, alt efter hvordan vejret og jeres spørgelyst er. 
Byvandringen koster 20 kr. 
  

SOMMERTRÆF 2015 
12., 13. & 14. juni 

HJØRRING  


