Årsberetning 2012‐13
Aabenraa & Omegns Folkedansere
2012 har været et ganske fredeligt år for Aabenraa & Omegns Folkedansere uden store
begivenheder som jubilæum eller Landsstævne. Til gengæld har det været et år, hvor vi har haft
tid til at nyde hverdags‐danse‐aftenerne med både instruktion og musik i særklasse. Vi er en
forening, der er fantastisk heldig. Vi har en ung instruktør, Jan Todsen, der har ambitioner for
folkedansen og som formår, at smitte os med sit humør og sin lyst til at lære nye danse fra sig. Vi
har et instruktør‐føl, Lars Ole Kynde, som også har ambitioner, dels for at dansen skal være korrekt
og se ordentlig ud, men også for at det skal være rart og sjovt at danse. Og vi har et 8‐mands
spillemandsorkester – et kanon orkester‐ som er enestående i Sønderjylland, hvad angår både
størrelse og sammensætning af både instrumenter og personer. Når vi efter pausen – kan få lov, at
slå os løs sammen med musikken, kan vi tage hjem i en dejlig opløftet stemning og med et stort
ønske om, at mange flere ville komme og tage del i denne oplevelse – hver onsdag.
Vi har haft en del arrangementer med dragter på, i år. Vores omgivelser må have øje på os. Vi har
været bedt ud til Dans på kalvø i forbindelse med deres maritime fest. Vi har danset opvisning ved
Kongelig Classig Regatta. Vi har danset på vores egnsmuseum, Michelsens gård (eller regnede det
for meget). Vi har været i Blankenese – en hel busfuld – sammen med Grænsekvadrillen og danset
i forbindelse med deres jubilæum om Dansk‐Tysk søfart. Og vi har – også sammen med
grænsekvadrillen‐ danset til Kollund æblefest. Jeg kunne lige nå at tilføje, at vi var på Høje Kolstrup
og danse til en Kulturfest i søndags. Ulla ledede dansen. Vi havde næsten alle vores musikere og to
kvadriller dansere med. Først dansede vi selv, og bagefter bød vi andre med. Der var rigtig mange,
der deltog. Særligt de unge. Alt sammen gode begivenheder, som det er en fornøjelse at være
sammen om. Tak fordi, der altid er stor opbakning til disse arrangementer. Vi har altid både
dansere, musikere og instruktør, der er parate til at være med. Det tyder på, at vi er kendte, når vi
bliver opfordret så ofte til at danse for andre. Vi skal have udbredt, at det også er sjovt, at danse i
vores almindelige tøj til almindelige danseaftener med vores ualmindelige orkester og instruktør.
Sommerdanse‐sæsonen lagde flot ud med Ribe Spillemandslaug i Uge forsamlingshus. De spillede
for os. Vi gengældte med besøg i Ribe i efteråret, hvor vi dansede for dem. Det er en god
tradition. Nr. Hostrup forsamlingshus, Stubbæk forsamlingshus med generalforsamling, Gåtur ved
Margrethesøen og orkideerne, og grillaftenen ved Barsøe landing. Gode traditioner, som kan
samle os. Som noget nyt, udvidede vi sommerdansen i august med en danseaften i Byrummet i
Genforeningshaven. Det var et PR‐tiltag. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er sjovt at danse,
og at vi gerne vil have flere med i vores dans. Det er vores indtryk, at vi fik nye medlemmer pga
denne aften. Derfor har vi i år planlagt 2 danseaftener i ”Byrummet”. Vi vil prøve at gøre lidt mere
opmærksom på os selv forud for disse aftener og opfordrer vores medlemmer til at udbrede det
mundtligt, at vi gerne vil danse med alle, der har lyst.

På den sidste sommerdag indviede vi vores nye dansebane i Stollig. Den er – meget passende –
bygget af det gamle gymnastiksalsgulv, som vi har danset på i mange år på Brundlundskolen. Nu
har det fået en renaissance udendørs, inspireret af de mange dansebaner, vi har danset på ved
Nordiske stævner. Jeg håber det holder i mange år, og at vi hvert år kan få godt vejr til at samle
musik og dansere til dans under sol og stjerner.
Sommeren 2012 blev der afholdt Norlek i Steinkjær i Norge. Det var den hidtil nordligste og
mindste by, som har været vært ved et Nordisk stævne. Der er langt til Steinkær, men det var
turen værd. Vi deltog 6 medlemmer fra Aabenraa & Omegns Folkedansere. En interessant ting ved
Nordiske stævner er, at værtslandet sætter deres tydelige præg på stævnet. Både m.h.t. åbnings‐
og afskedsceremonier, formen på legestuer om aftenen, måden at konkurrere på og ‐‐‐. Disse
forskelle som landenes traditioner sætter på stævnerne, gør det ekstra spændende at deltage.
Næste gang – om 2 år – afholder vi Nordisk stævne i Viborg. Stævnet er i gode hænder med Lone
Schmith som formand.
Men først skal vi – nogen af os – til landstævne i Hundested. En lille by for et landstævne. Det
bliver spændende at se, hvordan de organiserer det. Vi Aabenraaere vil sandsynligvis se på
Landstævner med andre øjne, efter vi selv har afholdt et. I den forbindelse kan vi fortælle, at de
to store containere med materiel til stævner, som har stået ved Hans Ove i to år, netop er
sorteret, ryddet op og sendt til Hundested. Det var vist sidste hånd på Landstævnet i Aabenraa.
Vintersæsonen lagde ud med 3 hold plus børnedansen i Nygadehuset.
Vi havde programlagt et begynderhold i Aabenraa Idrætscenter med Ulla Alnor som instruktør og
Vibeke Kristensen som musiker. Desværre var der for få til et hold, så vi opfordrede nye dansere til
at danse med på vores hold onsdag aften. Det har enkelte heldigvis taget imod. Velkommen til Jer
nye medlemmer. Vi sætter stor pris på, at I vil danse sammen med os.
Ældreholdet, med Svend Åge Thaysen som instruktør, startede i Nygadehuset. Desværre var der
flere dansere, som var faldet fra og holdet var blevet for lille til, at det var sjovt. Holdet besluttede
sammen med Svend Åge, at stoppe inden efterårsferien. Vi ved, at flere er skiftet til Seniordans –
hvor dansene er forenklede og trinene er knap så anstrengende.
Voksenholdet, onsdag aften, med Jan Todsen som instruktør og Lars Ole som ”instruktør‐føl”
danser videre til John Christensen og hans 7 spillemænd. Søren Holm hansen, Pete Jekins, Ruth
Brun Jensen, Asmus Muurmann, Erik Muurmann og Axel og Vibeke Lindberg Kristensen. Erik er
sidste og yngste skud på stammen i vores spillemandsaorkester. Vi er glade for, du vil spille hos os
– lige som Asmus – Det er ikke enhver forening forundt, at få så unge nye spillemænd. Velkommen
til dig.
Som jeg startede med at sige, har vi med vores Ledelse og musik noget af landets bedste kapacitet.
Vi er næsten altid 3 kvadriller plus nogen, der mere eller mindre frivilligt sidder over. Dermed ikke
forstået at vi altid danser kvadrilledanse, men sådan er det let at tælle. Vi skifter lidt, for alle kan
ikke komme hver gang. Sådan må det gerne være. Helt konkret er vi 58 medlemmer incl.passive

medl. og 2 børn. Vi ville alle have det lidt sjovere, hvis vi var en kvadrille eller 2 mere til at danse til
den gode musik. Lad os hjælpe hinanden med at udbrede, hvad folk går glib af, når de ikke danser
hos os, eller omvendt, hvad de får, når de netop danser hos os.
Anine Kirk Todsen og Randi Tollbøl Schmidt arrangerer dans for børn en gang om måneden i
Nygadehuset. Søren Holm Hansen spiller til på henholdsvis violin og guitar. Vi må sætte stor pris
på, at disse tre stadig har mod på at give musik og danseoplevelser til små børn, hvad enten der
kommer 5 eller 20 børn.
Efterårs sæsonen var krydret med en sang aften i Stubbæk forsamlingshus, hvor Erik Duus og Birgit
Mathisen havde valgt nogle dejlige sange til fællessang. Sange, som vi kender men ikke synger så
ofte.
Vi holdt Efterårsfest i Brundlundskolens festsal. Vi fik også lov at hold Juleafslutningen i Festsalen.
Det er et perfekt lokale til disse arrangementer – og så er det gratis. Det er spændende, hvor
længe vi må blive ved. Både ved Efterårsfesten og Julefesten spiste vi mad, som vi i fællesskab
havde lavet. Det er et godt koncept. Ved Julefesten afholder vi et lottospil med gevinster, som
medlemmer har fremstillet. Det giver et godt økonomisk tilskud til julefrokosten.
I januar holdt vi, som mange gange før, en temaaften. I år tilbød Jan at undervise i menuet‐danse.
Det var rigtig godt for både nye og gamle dansere, at få disse dejlige danse med den fine musik lidt
ind under huden –(og ned i fødderne)
Nr Hostrup Folkedanser‐forening – Sønderjyllands største og ældste forening‐ har vi igen haft
fornøjelsen af, at danse sammen med 2 aftener i vinter. 1 gang hos os og 1 gang i Nr Hostrup. Det
smarte er, at vi har samme leder. Vi må se, om det bliver ved at være lige smart !!
Kaffeaftenerne, hvor vi får kage til kaffen og hvor vi synger lidt mere end vi plejer, ligger op til
efterårsferien og vinterferien. Nogen af os er ved at fornemme, at der er lidt langt ned til
gymnastikbænkene, når vi skal holde pause og drikke kaffe. Det vil vi råde bod på med indkøb af
nogle bænke og borde i normal højde til brug fra næste sæson.
Vi får i årets løb et utal af invitationer til kurser og danseaftener i andre foreninger. En af de store
invitationer i år var til Sydslesviske folkedanseres 75 års jubilæum. Det var et flot jubilæum og flot,
at en dansk folkedanseforening syd for grænsen kan have danseaktiviteter i så mange år – også
henover en verdenskrig.
Som afslutning af vores vintersæson, sluttede vi af med legestue og kaffe i festsalen. Aftenen
bliver noget særligt, når Knud Lildholdt med sin dragt på, går ind med vores fane og igen slutter
aftenen af med faneudmarch. Tak Knud, fordi du vil holde denne højtidelige tradition ved lige.
Til sidst kommer et lidt usædvanligt afsnit.

For et par uger siden, fik vi spørgsmål fra Nr. Hostrup folkedansere, om vi vil have fælles
danseaften med dem i den kommende vintersæson. Sagen er den, at de ikke kan finde en
instruktør, efter Jan har sagt op. De har været glade for Jan, og da han er instruktør hos os, fik de
den tanke, at vi måske kunne holde fælles danseaften med Jan som instruktør. En fornuftig tanke
på mange måder. De mangler instruktør og vi mangler dansere.
Vores første reaktion i
bestyrelsen var, at tanken skulle prøves af. I onsdags mødtes vi – bestyrelsen i Aabenraa og
udvalget i Nr. Hostrup – for at snakke muligheden igennem med alt, hvad det ville indebære af
praktiske ændringer som fx danse‐tid og –sted.‐‐‐‐ Så blev det for alvor svært. Deres konkrete
forslag gik ud på, at vi skulle bibeholde begge foreninger og blot danse sammen. Vi skulle danse i
Nr. Hostrup Forsamlingshus, da de har mulighed for kaffebord og i øvrigt er en del af Nr. Hostrup
Ungdomsforening, med tilknytning til forsamlingshuset og billig husleje. Vi vil helst ikke have
opbrud i vores gode store spillemandsorkester. Og vi vil nødig miste dansere pga kørselsafstanden.
Nr. Hostrup vil helst danse om mandagen og vi vil helst danse om onsdagen. Det var også på tale,
at finde en tredje dansedag og et tredje dansested. Vi sluttede mødet i god ro og orden, men
uden løsning på problemet. Vi vil gerne debattere det på generalforsamlingen og høre
medlemmernes mening.
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for vores samarbejde. Vi har været den samme bestyrelse i 5
år. Det har givet et godt sammenhold og nogle ting bliver enklere, når man kender hinanden så
godt. Når alle har ønsket genvalg i så mange år, har det nok noget at gøre med de spændende
opgaver, vi har haft i forbindelse med jubilæet og Landstævnet. Vi ville meget nødig undvære det,
og så var vi heldige at blive genvalgt. Tak fordi I altid er klar til opgaverne på hver Jeres felt og på
hinandens, hvis der er behov.
Preben, du har som webmaster, en opgave som næsten aldrig giver pause. Vi er meget glade for,
at du vil tage dig af denne side af foreningsarbejdet. Vi har en flot hjemmeside, som vi kan være
stolte af. Tak for det! Jeg håber vi alle har vænnet os til at bruge den. Ellers vil jeg opfordre til at
kigge ind på den jævnligt.

