Årsberetning 2014/15. Aabenraa & Omegns Folkedansere

Hos Aabenraa og Omegns Folkedansere har vi på den ene side haft et helt almindeligt år med 20 helt
almindelige danseaftener onsdag aften og med lige så mange arrangementer derudover. Men pludselig
blev året alligevel helt usædvanligt, fordi vi mistede vores forspiller John Christensen.
John var forudseende, ‐‐ han havde sørget for en afløser som forspiller og gennem mange år har han haft 4‐
5 spillemænd i sin gruppe, som er godt sammenspillede. Men ingen af os, heller ikke John, havde troet at
hans tid som 2. violinist skulle blive så kort. Det var meget, meget trist og svært at forstå. Det tager lang tid
før vi på en danseaften slipper tanken om Johns violin, taktfaste træskotramp og spændende kommentarer
om musik og danse. Men vi må også sige, at selvom vi alle savner ham, så har han formået at få sin
spillemandsgruppe til at spille videre så det er en lyst for os at danse til og til Johns ære. Vi må håbe, han
lytter med.

Jan, du har også skullet omstille dig til at arbejde sammen med en ny forspiller. Men I har alle kendt
hinanden i mange år og fra dansesiden ser det ud til at I har en god ping‐pong og stemningen smitter af på
os dansere.
Efterhånden er ingen af vores sommerdanseaftener som de var engang. I Uge er det vores egne
spillemænd vi danser til. Generalforsamlingen er flyttet til Genner, da vi føler os mere velkommen her, I Nr.
Hostrup danser vi til Ribe Spillemændene pga bedre plads, og så længe det er til gensidig glæde og vi tager
imod deres invitation om efteråret, bliver vi ved med det. Dansen i Byrummet, som er ved at være en
tradition, prøver vi at lægge en lørdag formiddag i år. Det har været et dilemma med dansen i byrummet,
det er et godt sted at vise byen, hvordan vores hverdagsdans er, uden dragter ‐‐‐ men Byrummet har om
aftenen vist sig at være næsten tomt for mennesker. Derfor vil vi prøve med lørdag formiddag i august.
Gå‐ turen i foråret kom mest til at gå op og ned ad trapper på Orgelbyggergården. Preben havde en god
kontakt dertil, så vi fik en spændende, udførlig rundvisning, med så stor tilslutning, at vi måtte komme af to
omgange. Og der var ikke langt til dansen i Nygadehuset bagefter.
Martha og Jens Jørgen havde inviteret til Grillaften i deres have. Det er spændende og hyggeligt at komme
rundt til hinanden på den måde. Her var sågar sikkerhed for tørvejr ved regn. Men det er nu ingen
betingelse, så hvis andre, med god plads, skulle få lyst at byde på grillaften. Bare sig til!!
10‐12 stykker fra vores forening var til landstævne i Frederikshavn i sommer. Rammerne for stævnet var
usædvanlige. Det foregik hovedsagelig på og ved herregården Knivholdt, meget stemningsfuldt med dans i
den store lade og kæmpe fællesspisning på gårdspladsen. Et godt stævne.

Besøget hos Nr. Hostrup folkedansere i efteråret og omvendt efter jul hos os, har været rigtig hyggeligt. Nr.
Hostrup vil gerne fortsætte traditionen, ‐ det håber vi også I vil.
Kaffeaftenerne før efterårsferie og vinterferie er næsten blevet overflødige efter vi har fået rigtige borde og
bænke. Nu holder vi kaffeaften hver onsdag – med eller uden kage!!
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Vores dragter har været i brug flere gange i år. Ved en kulturdag på sprogskolen og ved dans på Brundlund
Slot i anledning af Foreningernes dag ”Guldandertorvet”. Ved dette arrangement stjal vi næsten billedet,
både på slottet og i avisen dagen efter. Dansen til kgl. Regatta måtte vi aflyse pga. regn. Til gengæld
dansede vi flere aftener til Det lille Teaters sommerspil, Krønniken på Mickelsens Gård. Vores dans i dragter
passede utrolig godt både i tiden og i rammerne. Folkehjem bad om dans til ”julemandens værksted” – i
dragter selvfølgelig. Vi gennemførte med to par, til gengæld valgte vi danse, hvor kjolerne svingede så
meget, at vi fyldte hele Kongesalen til musik af 4 spillemænd. Det var sjovt.
I august deltog vi med en udflugt til Odense Blomsterfestival. LDF havde arrangeret danseopvisning ved
”Brandts”. Vi deltog ikke med opvisning, men vi havde en herlig udflugt med formiddagskaffe ved
lillebæltsbroen og en dejlig tur med dans for sjov i det rigt blomstrende Odense. I år har vi ikke planlagt
nogen udflugt, men hvis nogen skulle få en god ide til en fælles tur, må I endelig sige til.
Sæsonstarten gik hen og blev lidt af en fest i år. Vi holdt release på CDén, som vores egne spillemænd har
indspillet. Som det sig hør og bør, fik vi champagne og kransekager. Samtidig overdrog John
forspillerposten til Vibeke og efter Johns 30 år på denne post, havde vi sammensat en billedkavalkade over
denne tid. Det blev et godt startskud til den nye sæson. Vi besluttede i år at lægge trintræning en halv
time inden den ordinære dans onsdag aften. Der kom nogle nye dansere, ‐‐‐men ikke mange. Til gengæld
kom der flere til dansen kl. 19.30. I nye dansere og nye gengangere skal vide, at I er Meget velkommen!!
Medlemstallet har været nogenlunde uforandret, men til den gode side. Vi er 63 medlemmer Nogen er
rejst og andre er kommet til. Velkommen til de nye. På trods af, at vi alle er blevet et år ældre, er vores
gennemsnitsalder faldet.!!
Efterårsfesten fejrede vi i den nyrestaurerede ”Damms Gård” i Feldsted. Det er nogle meget behagelige
lokaler at feste i, og det er gratis. Igen brillierede vi med en fantastisk buffet, som vi i fællesskab havde
medbragt. Herlig legestue og kaffebord med kager fra egne bagere. Det er ikke muligt at bruge festsalen
på Brundlundskolen mere, så vi vil nok gøre brug af Damms Gård igen.
Kristian og Gudrun Johnsen ledede sangaftenen i Stubbæk Forsamlingshus. Deres sangglæde var smittende
og vi sang deres valgte sange af hjertets lyst.
Juleafslutningen holdt vi i gymnastiksalen. På trods af, at en gymnastiksal ikke er et festligt lokale, lykkedes
det at finde julestemningen med Svend Åges juledanse, julefrokost og det årlige lotteri med hjemmegjorte
præmier.
Årets januar‐tema var ”Fynske Danse”. Jan instruerede.
Vi har i løbet af året fået flere henvendelser om at komme ud og danse. Dels er det forespørgelser på
opvisninger med dragter, ‐‐ det er der ikke så stor tilslutning for i vores forening mere. Vi har også fået flere
henvendelser om at komme med instruktør, musik og nogle dansere til at sætte dans i gang med en flok,
der ikke har prøvet at danse før. Det har vi været bedre til. Det er alt sammen arrangementer oven i
hverdagen, men det er en utrolig god reklame for vores dans og musik, at vi kommer ud og viser hvor
dejligt og sjovt det er. En god måde at få flere medlemmer på!!
På landsplan er det store samtaleemne, om vi kan blive ved at være medlemmer nok til at holde liv i
foreningerne. Vi ved notorisk, at medlemstallet på landsplan falder og vi ved at nogle foreninger må lukke.
I Sønderjylland har vi både nogle rigtig stærke og nogle rigtig store foreninger. For Aabenraa og Omegns
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Folkedanseres vedkommende, er vi ikke den største forening med vores 63 medlemmer, men jeg vil vove at
påstå, at vi er en af de stærke – og jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes en treklang, samspillet mellem en
ung og energisk instruktør, et spillemandsorkester på 5‐6 musikere, der spiller sig op fra gulvet og ud til
danserne og en flok dansere, der nyder at danse både sammen og til musikken.
De sidste par år har Styrelsen i ”Landsforeningen Danske Folkedansere” arbejdet med nye visioner inden
for vores foreningsliv. Visioner, der handler om fornyelse af struktur og samarbejde med andre
folkedanseformer i Danmark. Det har bl.a. ført til ændring af navn og logo til landsforeningen. Navnet er
”Folkedans Danmark”
Tusind tak til alle i foreningen for et godt år og for al den hjælpsomhed vi giver hinanden for at få
foreningslivet til at være en fornøjelse.
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