Årsberetning Aabenraa &Omegns Folkedansere
Et ganske særligt år har vi været igennem med Aabenraa & Omegns Folkedansere.
Et år, hvor vi oplevede, at arrangere og afholde et landsstævne med 1250 deltagere. Det var både et stort
arbejde og en stor oplevelse for foreningen. Det var en oplevelse, som har lagret sig og glædet os længe
efter. Forberedelserne havde været i gang et par år – lige så stille udviklede planerne sig i de forskellige
udvalg, og en gang om måneden samledes trådene i stævneudvalget, hvor man kunne mærke, at vi hver
især med begejstring syntes, vi var i gang med det mest spændende og allervigtigste. Lone Schmidt klarede
med sit rolige og erfarne overblik, at dirigere tingene på plads. I ugen op til stævnet, hvor
arbejdsintensiteten gik på fuld blus, var det fantastisk at se så mange mennesker arbejde med så stort
engagement på netop deres område. På foreningens vegne ‐ Tak til alle for det gode samarbejde.
En månedstid efter stævnet, blev der traditionen tro, afholdt hjælperfest for alle hjælpere til stævnet. Ulla
Alnor og Jan Todsen planlagde og styrede festens gang – Det blev en dejlig fest med god stemning.
Da den store rus havde lagt sig, startede hverdagen igen.
Lidt spændende var det, om den store omtale af vores stævne i medierne, havde givet flere fra Aabenraa
og omegn lyst til at danse folkedans. I vores tro på, at det måtte ske, startede vi et begynderhold med Ulla
Alnor som instruktør og Vibeke og Axel Christensen spillede til på den Tyske skole. De tre holdt utrættelig
det meget blandede hold i gang. Fra deltagerne hørte vi begejstrede kommentarer, men der måtte en del
energi til at holde deltagerantallet oppe, så der kunne danses i to kvadriller. I februar nedlages holdet, og
vi håber, at deltagerne i stedet vil danse med os onsdag aften.
Voksenholdet, med Jan Todsen som instruktør, danser i Brundlundskolens gymnastiksal – Vi håber, vi kan
blive der, men da skolesituationen i Aabenraa er under stor forandring, kan vi ikke vide os sikre. Jan har
igen i år haft ”hjælp” af sit føl – Lars Ole Kynde. Antallet af dansere er stabilt. I efteråret var vi ofte fire
kvadriller på gulvet, efter jul har vi været ca tre en halv.
Senior‐voksenholdet med Svend Åge Thaysen som instruktør, danser onsdag eftermiddag på Nygadehuset
Der er 16 dansere på holdet, men da der naturligt vil være nogen fraværende hver gang, kniber det somme
tider med kvadrilledansene. Enkelte af danserne i vores forening har heldigvis været gode til at bruge den
mulighed, at kunne deltage på flere hold for det samme kontigent. Vi vil opfordre til at flere bruger denne
mulighed.
Børneholdet, som Anine Kirk Todsen og Randi Tolbøll leder og Søren Holm spiller til på Nygadehuset første
søndag i måneden, er stadig en succes. Det veksler lidt med antallet af børn, mellem 10 og 20. Nogle børn
er gengangere og andre skifter, men altid er det muligt at være med, og rigtig mange børn får på den måde
kendskab til dansen.
Fælles for de fire hold er, at vi har utrolig dygtige og stabile spillemænd og instruktører. Det er en ”gave”
for en forening, at kunne trække på så mange veluddannede og energiske medlemmer, som altid står til
rådighed , når foreningen har brug for dem, hvis det på nogen måde kan passe i deres kalender. Deres
alder og kompetencer spænder så vidt, at det er med stolthed, vi kan vise os frem og gå ud og reklamere
for vores forening , så flere dansere kan få glæde af dem.

Vores årlige program i foreningen har ikke veget meget fra traditionerne. Inden ferien har vi fem
sommerdanseaftener.
Som de foregående år, lagde vi sommerdansen ud med besøg af Ribe spillemandslaug. Det var en festlig
aften, med besøg fra flere andre foreninger, så Uge forsamlingshus var fyldt til bristepunktet. Vi har en
aftale om gensidigt besøg i Ribe til spisning og dans i løbet af efteråret. Vi mødte talstærkt op og havde en
kanon danseaften. Vi håber, at samarbejdet kan fortsætte.
Gåturen gik i år rundt om Kalvø, hvorefter vi dansede og drak kaffe på Kalvø Badehotel. Det er et rigtig
dejligt sted til begge dele og bestemt værd at gentage et andet år.
Grillaftenen måtte vi, med kort varsel, flytte til Ulla og Hans Jørgens garage pga. regnvejr. Heldigt, vi fik
denne mulighed, og oven i købet spillede vi marmeladebøtte‐vendespil mellem traktorer og
landbrugsredskaber. Tak for din kortvarslede gæstfrihed, Ulla. I år satser vi på godt vejr igen ved Barsø
Landing. Måske kan vi få det til med en polkaplask og sand mellem tæerne.
Efter sommeren med landstævne, havde vi een danseaften i august. Vist nok den dårligst besøgte. Måske
var vi trætte efter Landstævnet.
Jens Rosendal, som skrev vores Landstævnesang, ledte sangaftenen i oktober. Vi sang udelukkende hans
egne sange. Der er nok at tage af. Et utal fra højskolesangbog og salmebog foruden bøgerne, han har
udgivet med Vadehavssange og Evangeliesange. Men først og fremmest skulle vi synge Landstævnesangen
for ham. Det var første gang Jens Rosendal hørte den sunget af mange. Det er brugen af en sang, der afgør,
om den får lov, at leve. Forhåbentlig vil mange bruge den i folkedanserkredse – så meget, at den næste
gang kommer med i Højskolesangbogen med underteksten: skrevet til Landstævnet for Folkedansere og
Spillemænd i Aabenraa 2011. (god reklame)
Efterårsfesten holdt vi i Brundlundskolens festsal. Vi holder en pause med selv at lave mad til festen, så
den var bestilt udefra. Maden bliver lidt dyrere på den måde, til gengæld var salen gratis. Der er
sandsynligvis delte meninger om, hvad der er bedst. Dem vil vi gerne høre, og muligvis er der andre, der har
lyst til at være kokke.
Juleafslutningen kunne vi desværre ikke holde i Brundlundskolens festsal, så vi lejede Tyske skoles Aula. Et
udmærket lokale, men det er ikke gratis. Den efterhånden traditionelle julefrokost blev arrangeret af flere
medlemmer i foreningen. Tusind tak for at vi kan være fælles om dette . Lotteri‐traditionen vil vi gerne
bibeholde denne ene aften om året. Det giver lidt tilskud til julefrokosten – og så er det sjovt.
Kaffeaftenerne har vi bibeholdt til sidste danseaften inden efterårsferien og vinterferien. Vi er ikke så
mange, som til en alm. danseaften, men jeg er sikker på, at de, der kommer, har en meget hyggelig aften.

Vi har i år delt to danseaftener med Nr. Hostrup Folkedansere. Vi besøgte dem i efteråret, og de besøgte os
i foråret. Jeg synes, det var en succes. Specielt det at være rigtig mange på dansegulvet. Sidegevinsten er, at
Jan og nogle af spillemændene får to friaftener.

I januar havde vi en tema‐danseaften med Anne‐Iben som instruktør.
Landstævnet gav os ikke så mange nye medlemmer i foreningen, som vi havde håbet på. Til gengæld har vi
givet så meget opmærksomhed både ”live” og gennem medier, at vi blev booket til at danse ved flere
forskellige arrangementer. Høstdans ved Nikolaj Kirke i forbindelse med høstgudstjeneste. Dans til
Museumsdag i Unewatt. Dans til Geografforeningens årsmøde på Christianslyst. Dans til Æblefest i Kollund.
Og dans til Den Maritime Dag på Kalvø. Nogle af arrangementerne giver penge – mange penge. Et byttede
vi med hjælp til Landstævnet. Og nogle har været ren fornøjelse. Fælles for alle dansedage er, at vi
kommer ud og viser os frem med dansen og gør forhåbentlig god reklame. Gennem nogle møder med
”Fritid‐ og Kulturforvaltningen” i Aabenraa, sammen med en del andre foreninger, ved vi at der er en
tendens til at ”shows” i offentlige rum har højere kvalitet end tidligere. Spørgsmålet er, om vi skal hoppe
med på denne bølge og vise et omhyggeligt indøvet danseprogram, eller vi kan nøjes med at øve en enkelt
gang inden vi danser offentligt ??
Den kommende sommer er vi allerede bedt om at danse til flere festligheder.
Foruden alle disse dansedage kommer et utal af invitationer til dans i vores naboforeninger. Det er altid en
fornøjelse at komme ud og danse med andre. Specielt skal nævnes invitationen til 75 års Jubilæumsfesten i
Haderslev og den årlige Sønderjyske Legestue hos Nr Hostrup folkedansere, Grænsekvadrillens
Søndagsdans og Sønderborgs koncertaften. Godt at vi kan følges ad på skift til disse ting.
Rundstykkerne til dyrskue‐dommerne og teltopsætning til dyrskuet er det eneste ”lønnede foreningsjob”, vi
har tilbage. Tak til alle Jer der har deltaget. Til andre teltopsætninger er vi gået på pension. Vi må se, hvor
længe vi vil blive ved, men så længe det varer, giver det gode penge (se regnskab) og holder
medlemskontigentet nede.
Her i foråret har John Christensen fået tildelt DGI`s sølvnål og jeg selv har modtaget Sydbanks
Idrætslederpris. For mit eget vedkommende vil jeg sige, at jeg er meget glad og stolt over at modtage den.
(det vil jeg vende tilbage til)
Som sidste nyt for foreningen, har vi besluttet at stille op til DM igen i år. Det var en hurtig beslutning for
kort tid siden, da det viste sig, at der ikke var tilmeldt nok grupper til ”Holdkonkurrencen” Vi deltager med 4
par dansere og tre spillemænd. Selvom det er en nødsituation, og vi deltager med kort varsel, satser vi
selvfølgelig på at vinde. Vi håber mange af Jer vil bakke os op i Middelfart d. 12. maj.
DGI og LDF er udbydere af rigtig mange kurser. Det er kurser af stor variation og af høj kvalitet. Der er al
mulig grund til, at vi skulle være mange flere folkedansere. Men heldigvis bliver vores dans og musik holdt i
live, til vi bliver flere igen. Vi har dybe danske rødder i forhold til mange andre moderne danseformer, som
kommer til os fra udlandet og er populære nogle år, hvorefter de forsvinder igen.
Tak til bestyrelsen for et spændende og givtigt samarbejde. Jeg synes, vi er gode til at få noget positivt ud af
vores meget forskellige meninger. Og tak til Preben for din grundige og flittige vedligeholdelse af vores
hjemmeside.

