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Forårsfest 
Fredag den 24. april kl. 17.30 - 22  

I Maskinhallen 
Dansesæsonen er ved at være slut, så lad os på festlig vis ønske 

hinanden god sommer og et på gensyn igen til efteråret.  

Festudvalget vil derfor gerne invitere til forårsfest med alle tiders 

TAG SELV BORD   frem-
bragt af medlemmerne selv. 

Derefter dans til stort spille-

mandsorkester, som vi ken-

der så godt fra vore træ-

ningsaftener Fladstrand 

Spillemændene 
Medbring en ret til det fælles 

bord, og tag nu rigeligt med, 

da der er nogen, der, som be-

taling for underholdningen 

denne aften, spiser gratis 

med. På denne måde undgår 

vi at opkræve entre. 

Du bestemmer selv menuen, 

men det vil da være spændende, hvis der er både kolde og lune 

retter og måske lidt sødt til kaffen senere på aftenen. 

Øl, vin og vand skal købes på stedet, men det bliver til de sæd-
vanlige billige priser. 

Kaffe/the medbringer man selv. 

HUSK også at medbringe service, såsom bestik, tallerken, glas 
og lign. 

Tag gerne et par venner med. 

Hilsen festudvalget 

 

PS. Inden vi mødes til forårsfest, skal vi jo lige til generalforsam-

ling med de sædvanlige forlorne harer torsdag den 16. april kl. 

17.30. Denne gang afholdes generalforsamlingen i Værkstedet i 
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Generalforsamling med spisning 
den 16. april 2014 kl. 18.00  

i Værkstedet, lokale 4 ved Maskinhallen, Skolegade 8 

Generalforsamlingen begynder umiddelbart efter spisningen 

Dagsorden:  
 

Valg af dirigent 

Valg af stemmetæller 

Beretning 

Fremlæggelse af regnskabet 

Indkomne forslag 

Valg til bestyrelsen 

På valg: Mogens Holm og Alice Nielsen – Modtager genvalg  

Valg af suppleant 

På valg: Tage Nielsen 

Valg af fanebærer og suppleant 

På valg: Søren Jørgensen 

Suppleant: Inger Nielsen 

Valg af revisor 

På valg: Birger Andersen 

Valg af  danseudvalg, festudvalg, rejseudvalg og salg af øl/vand 

Eventuelt 

Medbring bestik og service. 

 

Der serveres forloren hare 

og en øl eller vand. 

Husk sangbogen 
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Om aftenen holder jeg meget af at få 

en cocktail, og torsdag den 26. fe-
bruar fik jeg en dejlig én af slagsen.  
En cocktail der bestod af lige dele mu-

sik, dans og hyggeligt samvær tilført et 

stænk af kaffe med brød.  

Vi havde besøg af Hirtshals Spillemandslaug, 

som sammen med vores egne Fladstrand Spille-

mændene på fantastisk vis slog tonerne an. 

Og et sted mellem 60-65 danseglade mennesker 

dansede Mazurka, Meksikansk vals, Polka, lidt 

mere vals for endeligt at slutte denne lille afde-

ling af med en Hopsa. Den trak lidt tænder ud, så 

flere og flere par trak sig ud af dansen – til sidst 

vandt Betty og Erna over Keld og Alice. Godt 

gået, de damer! 

Så skulle der danses Sønderhoning, først til en 
langsom melodi og dernæst til en hurtig. For en 

nybegynder som mig med kun 1½ sæson i bene-

ne, er det rimeligt vanskelig, så jeg stod over og 

beundrede alle de andre. Så dansede vi Syvtrins-

mazurka og endelig en ”chokolade-polka” m/

fyld. Sidstnævnte var lige signalet til, at kaffe-

bordet skulle dækkes, og der skulle hygges med 

hjemmebag  og masser af snak og latter – den i 

forvejen gode stemning bredte sig, medens kaffe 

blev drukket og det hjemmebagte fortæret. 

Inden vi tog fat på næste afdeling, sang vi et par 

sange akkompagneret af spillemændene. 

Spillemændene fra Hirtshals takkede for den go-

de stemning og udtrykte deres glæde over at væ-

re sammen med os, samtidig med at de nød at se 

os danse til deres spil. De fortsatte med Mor Ka-

ren og Gånglåt, sidstnævnte efter opfordring af 

Søren. 

Så tog Freddy fra Hirtshals Spillemandslaug 

over og spillede egen komposition på sit helt 

specielle instrument - en Nyckelharpe, som er et 

svensk instrument, der blev brugt i Danmark i 

1500-tallet. Kompositionen hedder ”Der bliver 

aldrig fred i verden”. Freddy har ladet sig inspi-

rere af Nyhederne, som gang på gang fortæller 

om krig rundt om i verden.  Et smukt stykke mu-

sik, som på en gang lød sørgmodigt og opgiven-

de. Lidt efter lidt faldt alle spillemændene ind – 

vi andre nød det, medens vi reflekterede lidt over 

titlen. Tak til Freddy for et dejligt stykke musik. 

Herefter overtog Mogens ”forspillerviolinen” og 

Villy ”dansetaktstokken”,og så fortsatte dansen. 

Der blev valset både forlæns og baglæns, der 

blev danset polka, Mignon (en lille vals), en 

sekstur fra ”hvad det nu end hedder” (dem er der 

jo flere af), og så sluttede vi af med en Familie-

vals. 

Og efter den cocktail var det nu tiden at tage 
hjem – tusinde tak for en dejlig aften! 

 

Af: Linda Steengaard 
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I skal have en frisk takkehilsen her fra Hjørring. 
Det var en meget stor succes med 6 kvadriler!  
Så mange har der ikke været før. 
Og hvilken danselyst! 
Jeg nød selv at danse til jeres dejlige musik.  
I udstråler stor spilleglæde.  
 
Lis Bille 

Onsdag d. 26. februar spil-

lede Fladstrand Spillemæn-

dene til legestue i Hjørring. 

Inger og Ture havde lavet 

program og ledede dansen. 

Dagen efter indløb neden-

stående mail: 
 

Til  

”vores” 

husorkester 
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På en dejlig forårsdag var vi 8 par og 5 spillemænd, der mødtes kl.16.15 i Arena Nord. 

Spar Nord skulle have aktionærmøde, som startede kl 17.30.  Sidste år, da vi havde 

landstævne, fik foreningen 7.500 kr. i gave fra Spar Nord, og der blev lovet, at vi ville 

give en danseopvisning, når de skulle have aktionærmøde her i foråret. 

Vi dansede i forhallen, og flere af aktionærerne stoppede op og kiggede på dansen, 

samtidig med de fik afleveret overtøjet til garderobedamerne. 

Finn havde lavet et 

fint program med 9 

danse. Det gik godt 

med smil og godt 

humør. Vi var enige 

om, at gulvet var 

fint at danse på. Vi 

sluttede med en vals 

og en hopsa. Deref-

ter blev vi budt på 

en forfriskning, som 

vi også trængte til. 

 

Af: Inger Gustafsson 
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Jeg tillader mig hermed at sende en meddelelse ud til jer, da jeg er blevet klar over, at 

kommunikationen mellem ledelsen og den enkelte forening halter bagefter. 

Jeg ville meget gerne, hvis I kunne læse den op til jeres danseaften, sende den rundt til 

medlemmerne eller hænge den op på jeres opslagstavle i foreningen og samtidig opfor-

dre jeres medlemmer til at møde op til årsmødet den 18. april på Hindsgavl. 

  
På forhånd tak  

Annette Knudsen 

Spillemand og folkedanser i mange, mange år 

De sidste par år har styrelsen i Danske Fol-
kedansere målrettet – og skjult for med-

lemmerne – arbejdet på grundlæggende at 
ændre foreningens formål. I stedet for at 
være en samlende forening, der kæmper 
for dansk folkedans, skal den nu være en 
forening for alle typer folkedans – det væ-
re sig mavedans, afghansk eller bosnisk. 
Landsforeningen Danske Folkedansere 
blev stiftet i 1929 med det formål at frem-
me, udbrede og bevare dansk folkedans. I 
2013 fjernede man ordet ”dansk” fra ved-
tægterne – det var første skridt mod at 
nedlægge Danske Folkedansere, som vi 
kender det. 
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad styrel-
sens planer vil betyde: Det er slut med 
landsstævner for dansk folkedans. I fremti-
den vil landsstævnet blive delt mellem 
dansk folkedans, mavedans, hip-hop, so-
malisk dansk osv. Instruktøruddannelsen 
vil også blive lavet om, så den vil afspejle 
dette. I stedet for at bruge foreningens 
energi på at kæmpe for dansk folkedans, 
skal der nu bruges store ressourcer på det-
te projekt. Er det, hvad vi betaler kontin-
gent til Danske Folkedansere for? 

Styrelsen har imidlertid glemt, at den dan-
ske foreningskultur bygger på demokrati – 
det betyder, at man skal inddrage medlem-
merne, når så væsentlige ændringer be-
sluttes. Den eneste omtale af dette projekt 
har været i Trin og Toner, hvor der er brugt 
uklare formuleringer og ikke klart omtalt, 
hvad de konkrete planer er. Der har mig 
bekendt ikke været sendt breve til forenin-
ger og medlemmer med opfordringer til 
debat. Styrelsen ved jo udmærket, at de 
færreste læser referater fra årsmødet! Sty-
relsens holdning er da også, at 80 % af de 
nuværende medlemmer jo alligevel ikke er 
der om 5-10 år – så hvorfor skulle de ind-
drages? Der synes snarere at være tale om 
diktatur end demokrati! 
Er du lige så overrasket, som jeg var? Så 
kom til Landsforeningens årsmøde den 18. 
april på Hindsgavl (tilmeldingsfrist 20. 
marts)! Skriv til styrelsen og giv udtryk for 
din mening! Kun ved aktivt at yde mod-
stand mod disse planer kan vi sikre, at vi 
fortsat har en forening, der arbejder for at 
bevare og fremme dansk folkedans. 
 
En bekymret folkedanser. 

Er I klar over, at Landsforeningen Danske  

Folkedansere er ved at nedlægge sig selv?  

Vi modtog forleden…..: 
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Marts 
21. 10.00 - 16.00 Kursusdag - Instruktion: Villy og Ture 

26. 19.30 - 22.30 Sidste danseaften - Legestue - Husk kaffen 

April 

10.   Forårsfest 

16. 18.00 Generalforsamling 

Juni 
11. 19.30 Øveaften til sommertræffet 

12.-14.   Sommertræf i Hjørring 

Juli 13.-19.   Nordlek i Viborg 

August 15.-16.   Høstdage på Knivholt. Opvisning 

September 10. 19.30 Sæsonstart 

 

Det sker i foreningen 

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 


