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FORMANDEN HAR ORDET  
Corona leger stadig lidt med os, men mon ikke vi er på vej til mere stabile forhold, 

hvor vi kan planlægge lidt bedre. Vi er en forening, hvor gennemsnitsalderen stiger 

og medlemstallet falder. Gid det var omvendt! Hvis foreningen skal overleve ret 

meget længere, skal der ske forandringer. Men hvad? 

Vi har besluttet, at sommerdansen i år slutter til pinse, hvor vi også har dansefestivallen. I juni 

måned vil der være mulighed for træning af opvisning. Vi havde regnet med at skulle lave 

opvisning på krydstogtskib, men det er aflyst. Jeg har endnu ikke fået kontakt med Melstedgård, 

men jeg forventer da, at vi skal lave et eller andet med dem. Juni kan også byde på spontan 

danseaktivitet – måske på Hasle Fælled? Måske andre steder. Det vil blive annonceret løbende, og 

med kort varsel. 

Kyllingemoderen bliver ikke mere Kyllingemoderen, men vi planlægger at lave en ”Bornfolk-fest” 

i Folkeskoven i Vestermarie. Detaljerne er ikke på plads, men borgerforeningen vil samarbejde ved 

at have en stor grill til fælles brug og opsætte telt, så vi er lidt sikret i forhold til vejrlig. Jeg 

forventer, at vi slutter med dans på skolen, men vi skal nok også forberede noget dans i det grønne. 

Borgerforeningen i Vestermarie arbejder på at lave fællesspisning i foreningshuset. Der er i hvert 

fald planlagt fællesspisning 8. april, 6.maj og 3. juni. Jeg har ikke flere detaljer lige nu. 

Kan vi på nogen måde tiltrække nye og yngre medlemmer? Kan vi lave ”Nordisk dans”, som der er 

succes med i store uddannelsesbyer i resten af landet. Vil det hjælpe at lave kortere kurser/tema-

kurser, begynderhold med aldersgrænse opad (max 60år f.eks.), kurser specielt med focus på, at 

man kan komme alene? Overvejelserne er mange. Svarene ukendte. Gode ideer er usædvanlig 

meget velkommen! 

Jeg synes, vi har haft nogle meget flotte opvisninger til dansedagen i år. Det har fungeret rigtig 

godt! Stor ros til ledere og dansere. 

Festudvalget søger nye /nyt medlem(mer). Det er en rigtig stor hjælp for bestyrelsen, at der er nogle 

frivillige, der vil stå for praktisk arbejde med opstilling og pynt af borde, bestille mad m.m. 

Læs også beretning og referat fra generalforsamlingen. Det vil alt sammen blive lagt på 

hjemmesiden. De nye vedtægter vil også snart være tilgængelige. 

Jeg vil slutte med at ønske os alle en god sommer. 

Venlig hilsen 

Niels Anker 
 

Lidt fra Generalforsamlingen den 6. marts 2022 
Hans Jeppsen blev valgt til dirigent. Charlotte Wirring-Madsen til referent  

Formanden fremlagde sin beretning, som blev godkendt. Dragtudvalget ved Rie Lind oplyste følgende; 

Der har været meget stille i dragtarbejdet i 2021. Der er ikke modtaget nye dragter, men solgt en dragt. I 

indeværende år er allerede modtaget 3 dragter og nogle dragtdele og endnu en dragt er på vej. 

Foreningen har modtaget en samling af 13 fine påsigbundne huer som blev fremvist. Doris Jensen er 

udtrådt af udvalget, og Ulla Kure indtrådt. 

Regnskab – kontingent og budget blev alt sammen godkendt. 

Formanden bad om holdningstilkendegivelser om bestyrelsens budgettering med underskud. Der var i 

forsamlingen bred enighed om, at der kan budgetteres med underskud.  

Bestyrelsen havde 3 forslag til vedtægtsændringer, og de blev alle godkendt. Det ene handlede om 

ændring af Landsforeningens navn, det andet om en ”slankning” af bestyrelsen, og det tredje om hvad 

der skal ske med eventuelle midler, hvis foreningen nedlægges. 

Der var genvalg til alle som var på valg, og som ønskede det. Og Asbjørn Riis-Knudsen blev valgt ind i 

bestyrelsen. Formanden takkede Peter Gundgaard for indsatsen i bestyrelsesarbejdet. Dirigenten takkede 

de 25 fremmødte for god ro og orden under generalforsamlingen. Derefter var der kaffe og dans 

Læs meget mere på vores hjemmeside – Bornfolk.dk 



 

 

DansDanmark 
 

MEDLEMSSKAB AF BORNHOLMS FOLKEDANSERE 
Bornholms Folkedanseres medlemsår går fra 1. sept. til 31. aug. 

Kontingentet går til foreningens administration, og til medlemskab af landsforbundet  

”Dans Danmark”, som sørger for at der afholdes kurser på højt niveau, inden for dans og dragt. 

Det gælder både for dansere og instruktører.  Derudover har de samarbejde med 

Spillemandskredsen, der på samme høje niveau arrangerer kurser for spillemænd. Desuden 

udgiver ”Dans Danmark” foreningens blad ”Trin og Toner” som netblad.  
 

DRAGT-EFTERMIDDAGE 
 Er du interesseret i at få hjælp til at sy eller reparere din dragt?? 

 Onsdage holder vi dragt-eftermiddage – 

 og næste gang bliver den 30. marts kl. 14.30 

 Kontakt Rie for nærmere information; på tlf. 2493 0335 

 

SOMMERDANS 
Starter tirsdag 29. marts kl. 19.30 – 21.30 
Sted: Vestermarie Skoles Gymnastiksal, Vestermarievej 16, 3700 Rønne 
Leder: Asbjørn Riis-Knudsen – Musik: Folk og Fæ. 

Sommertræning for medlemmer i alt 10 gange  

Pris kr. 180,00 – sidste gang den 31. maj.  

I sommerdansen indgår opvisningsdanse.  

 

BAL 
Lørdag den 30. april på -  Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge 
 

Fortræning til ballet foregår kl. 14.00 samme sted. 

Flere af de større danse bliver gennemgået lidt mere grundigt her, 

end der er mulighed for til ballet.  
 

Ballet begynder kl. 17.30 
Pris: kr. 75,- for bal, kaffe og kage. 

Drikkelse sælges til rimelige priser. 
 

Smørrebrød kan bestilles ved indbetaling af kr. 25,- pr. stk. Seneste tilmelding den 2. april. 

Tilmelding og bestilling af smørrebrød ved indbetaling på konto;  reg: 9570 konto: 1286 4353 

 

Dagen efter vil der være ”natur-tur”; vi mødes kl. 10.30 ved P-pladsen ved Hammersholm, 

Langebjergvej 15, 3770 Allinge. Der er ingen tilmelding, mød bare op til en frisk tur. 

 

 OPVISNINGER PÅ MELSTEDGÅRD  
Medio maj  -  Lørdag den 11. juni  -  Onsdag den 13. juli  -   

Lørdag den 20. august    -    alle 4 gange kl. 10.30 

 

Æblets dag, søndag den 25. september, tidspunkt ikke fastsat 
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FAMILIEDANS 
Fredag den 6. maj kl. 17-18 er der Familiedans i Vestermarie skoles gymnastiksal. Det er for 

alle interesserede. Der er efterfølgende mulighed for at deltage i Fællesspisning arrangeret af 

Vestermarie Borgerforening. Der kommer mere oplysning på mail. 

 

 

DANSEFESTIVAL BORNHOLM 
3.-5. juni – i pinsen, afholdes dansefestival.  
Fredag aften er der Hyggeaften i Hasle Feriepark 

Lørdag byder på fællestræning af danse til opvisningen på Hammershus samt 

bornholmske danse- og spillemandsworkshops  

Om aftenen er der festaften med middag i Nyvest centret.  

Søndag er det som sædvanlig opvisningsdag – Svaneke – Gudhjem – Hammershus.  

Og der sluttes med kaffe og kage i Hasle Feriepark, og om aftenen hygge med spillemænd  

og dans på slap line. 

Det endelige program vil blive udsendt senere.  

Følg med på hjemmesiden www.bornfolk.dk  
 

Danseworkshops, festmiddag lørdag samt kaffebord søndag koster kr. 250,- for medlemmer. 

Spillemænd der er aktive gennem hele festivallen samt instruktører deltager gratis.  

Andre medlemmer der danser opvisning eller er frivillige i mindre omfang deltager for kr. 100,- 

Vi modtager allerede nu tilmelding af dansere, spillemænd og guider.  
 

 

SANKT HANS 
Torsdag 23. juni kl. 18.00 
Sankthansfest hos Dagny og Hans Jeppsen. 

Nordre Lyngvej 14. 3782 Klemensker. 
 

I medbringer selv mad og drikkevarer.  

Hans tænder op i grillen og inviterer til hyggeligt samvær i 

godt selskab.  
 

Tallerkner og bestik vil være til rådighed. 

Efter sankthansbålet og de traditionelle midsommersange 

byder Dagny på kaffe med hjemmebag. 

Pris: kr. 20,-   -   tilmelding senest 20. juni til Peter, på tlf. 4030 5652  
 

 

LANDSSTÆVNE 
Uge 29 er der landsstævne i Aalborg – VIL DU MED…   

Følg med på Dans-Danmark.dk under folkedans, og i Trin og Toner 

Stævnedanse indøves ved sommertræning.  

Regions stævnetræning bliver søndag den 12. juni. Den foregår på 

Sjælland.  

Mere herom senere.     
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 TUR UD I DET BLÅ 

Søndag den 7. august. 
Vi mødes kl. 13.00 ved Foreningshuset Vestermarie Skole, Vestermarievej 16, 3700 Rønne 

OG så ser vi hvor Carsten fører os hen 

Medbring kaffekurv og vanddunk – og ifør dig fodtøj efter vejret til en lille gåtur;  
og måske skal de være lidt dansevenlige. 
 

Der er ingen tilmelding til arrangementet – så mød glad op til en hyggelig tur 

 

 BORN-FOLK FEST (tidl. Kyllingemoderen) 
Lørdag den 13. august  

Vores traditionelle fest i Kyllingemoderen flytter til folkeskoven i Vestermarie. 

Der vil som sædvanlig være buskspil fra kl. 15.00 

Borgerforeningen i Vestermarie sætter et stort telt op 

og sørger ligeledes for en stor grill til fælles afbenyttelse. 

Der arrangeres lidt dans i det grønne. Senere går dansen videre 

i gymnastiksalen på Vestermarie skole. 

Medbring alt hvad du har brug for. 

 

 

FOLKEDANS 2022/23 
Vintertræning starter tirsdag den 20. september kl. 19.30 – 21.30  

Sted: Vestermarie Skoles gymnastiksal, Vestermarievej 16, 3700 Rønne 

Leder: Alma Kuhre Rasmussen 

Musik: Niels Anker Sonne og Lisbeth Lind. 

Undervisning i folkedansens mange trin og variationer. 

Pris: kr. 360,- 

Du skal være medlem af Bornholms Folkedansere. 

Kaffekurv medbringes. 

 

UNGE FOLKEDANSERE 
Følg os på Facebook 

Facebook.com/ungefolkedanserebornholm 

Kik osse forbi hjemmesiden; www.ungfolkbornholm.dk 

 

BALDANSE 2022/23 
Vintertræningen i baldanse 

starter mandag den 19. september kl. 19.00 – 21.00 – bemærk det nye tidspunkt 

Sted: Foreningshuset Vestermarie, Vestermarievej 16, 3700 Rønne 

Instruktør: Gunver Schou 

Pris: kr. 360.-  

Du skal være medlem af Bornholms Folkedansere.  

Kaffekurv medbringes. 

 

 

http://www.ungfolkbornholm.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://dansemessen.dk/wp-content/uploads/2015/05/brudesl%C3%B8r-5-cm-dansesko-kvadratisk-min.jpg&imgrefurl=https://dansemessen.dk/product/dansesko-i-dansemessen/dansesko-kvinder/brudeslor-5-cm-cocadee/&docid=SvvYXZFylkqUnM&tbnid=1otks4m3JTUfuM:&vet=10ahUKEwjJn8SdzZfnAhVJlYsKHXraCa0QMwjeAyhPME8..i&w=800&h=800&bih=650&biw=1366&q=dansesko&ved=0ahUKEwjJn8SdzZfnAhVJlYsKHXraCa0QMwjeAyhPME8&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2019/01/16/17/36/coffee-mugs-3936408_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/da/illustrations/kaffekrus-isolerede-kaffe-sk%C3%A5ret-ud-3936408/&docid=nK1cNvZj9T_CxM&tbnid=VnxVxmfUC8RuqM:&vet=12ahUKEwjx4Jr91JznAhWPp4sKHfHRAyg4ZBAzKCgwKHoECAEQdQ..i&w=960&h=666&bih=650&biw=1366&q=kaffekrus&ved=2ahUKEwjx4Jr91JznAhWPp4sKHfHRAyg4ZBAzKCgwKHoECAEQdQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://denvelklaedtemand.dk/2018/08/alt-om-kjole-og-hvidt-regler-dresscode.html&ved=2ahUKEwiZh_mpq8j1AhVFi8MKHSN9B0g4FBCqhQF6BAgPEAE&usg=AOvVaw2pMMYaQwcuh-yWSN7rvTXY
https://www.google.dk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://hatshop.dk/da/herrehatte/hatte-jaxon-victorian-top-hat-hoj-hat-sort/&ved=2ahUKEwie-5bHq8j1AhWplIsKHRvwABEQqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw01b1xVpVDVlqUS7pgp7qId


 

 

 HØSTLEGESTUE  
Lørdag den 17. september. Tid og sted følger på invitation. 

Men skynd dig at sætte stort X i kalenderen – det bliver helt 

sikkert hyggeligt 

 

 Kisser og Hans Jørgen fortæller 
Hvad folkemusik og folkedans kan føre til. 
 

Som ny tilflytter er det en god idé at skaffe sig et netværk uden for det rent arbejdsmæssige, og 

her er foreningsliv et godt startpunkt. Og da Kisser netop stod og manglede en fast 

dansepartner at gå til folkedans med, så gik der kun en måneds tid, før vi havde meldt os ind i 

både det nystartede Bornholms Folkemusik Laug, samt Bornholms Folkedansere med 

vinterhold i Knudsker (det var i øvrigt her, at Hans Jørgen fik indprentet, at ved sidevendt 

korsgreb har herren sin højre arm UNDER damens venstre arm, for som ’Irma’-Keld 

sagde: ”Så har han bedre styr på damen!!!”).  
 

I Folkemusiklauget foregik tingene temmelig frit, og til tider måske også kaotisk, - måske som 

at lære at spille efter ’Suzuki-metoden’. Der blev jævnligt afholdt weekend-kurser med 

instruktører ’overfra’, og desuden blev man hele tiden opfordret til at komme med idéer og 

indslag omkring både musik – dans – sang – historier – gamle traditioner – osv.  

Det resulterede i flere gode kontakter til skånske grupper, fællesture i Sverige, Norge, 

Færøerne, og selvfølgelig til Vestdanmark. Og ud af smeltediglen opstod også 

gruppen ”Katten i Sækken”. 
 

Sammen med Bornholms Folkedansere er det også blevet til rigtig mange musik- og 

danseoplevelser. F.eks. i sommeren 1983, en bustur til Fürsteneck i ’Knud’s Jane’ fra 

Snogebæk. 

Det blev for os en uforglemmelig oplevelse, bl.a. fordi vi ved tilmeldingen til turen KUN var 

dansepartnere, men inden afrejsen fra Bornholm havde det udviklet sig til noget mere!!! 

Hvilket viste sig at være mere end almindeligt heldigt, for vi var jo fra starten blevet 

indkvarteret sammen i et dobbeltværelse på slottet!!! 

Senere samme år blev der også tid til en tur til Stockholm; 

 med privat indkvartering, lånte bornholmer-dragter, og 

opvisning på dansegulvet på Skansen. 
 

Det er også blevet til masser af gode kurser i 

folkedanserforeningen. Vi vil sent glemme et kursus med 

legendariske Arne Bech. Ikke så meget på grund af de danse vi fik lært, men mere på grund af 

den ualmindeligt adrætte instruktør, som med få ord og meget sigende håndtegn, formåede at 

styre dansen næsten til perfektion. 

Oven i købet har vi deltaget i en TV-udsendelse om arbejdet med at afkode tegnede 

dansebeskrivelser fra gamle optegnelser fundet på Rigsarkivet, til forståelige og brugbare 

danse. 
 

Vi har gennem årene (ligesom mange andre) gået til vintertræning flere steder rundt på 

Bornholm; - ligesom vi i efterhånden mange år har været involveret i ’Folkemusik i 

Kyllingemoderen’; - og tidligere har vi mange gange arrangeret ’Folkemusikbal på Månen’ på 

Frederiksø. Det har alt sammen givet os et meget bredt indblik i specielt den bornholmske 

folkemusik og folkedans, og egentlig også bornholmske traditioner. Det er med til at give os en 
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varm ’hjemstavnsfølelse’, og dermed også rodfæste os dybere på Bornholm. 

Da vi i 1988 blev gift, skulle det naturligvis ske med manér, så det foregik 

på Gamleborg i Almindingen, selvfølgelig i vores nylavede folkedragter, 

som Bente Dam og Lene Stenbuch havde hjulpet ret meget med at fremstille. 
 

En ting vi desværre savner i dag, er rejseoplevelserne borte fra Bornholm. Men det skyldes 

sikkert den høje gennemsnitsalder, som gør, at man ikke finder det så behageligt at overnatte 

på en tynd sovemåtte i en gymnastiksal. 

Til gengæld er det en stor fornøjelse at se bornholmsk folkemusik sprede sig til resten af 

landet: Ditte Fromseier har givet nyt liv til den gamle ”Bornholmsk Engelskdans no.84” 

under navnet ”Bornholmer-jig”; og Bornholms Folkedansere har i samarbejde 

med ’Bornholm Tours’ gennem flere år, afviklet en folkedanserfestival i Pinsen. – Og dette års 

festival kommer til, udelukkende at dreje sig om kendte og ukendte bornholmske folkemusik 

og -danse. Det bliver bare SÅ FEDT!!!  
 

Mange gode hilsner fra Kisser og Hans Jørgen 

 

RELATEREDE ARRANGEMENTER 
DGI  

ÅBNING AF DANSEGULV 

Søndag d. 12. juni på Hasle Fælled.  

Vi forventer at deltage med baldans, folkedans og musik. 

Der arbejdes på fællesspisning om aftenen, samt kræmmermarked om 

eftermiddagen. - Mere herom senere. 
ÅRSMØDE 

 Søndag d. 24. april kl. 10. 

Kunne du tænke dig at hjælpe dans- og musikudvalget med arrangementer 

med mere, så vil de blive meget glade Få flere oplysninger hos Niels Anker. 

 

FOLK OG FÆ 
Koncert sammen med Musikskolens Strygeorkester 

Den 8. april kl. 16.30 i Kantinen, Vestermarie Foreningshus. Derefter er der er mulighed for 

at deltage i fællesspisning, samt besøge Lauget i Gymnastiksalen. Hold øje med mailen. 
 

Koncert palmesøndag d. 10. april kl. 15.00 i Vestermarie kirke 

 

FLAGENES FEST Onsdag 15. juni kl. 19.00 – 20.30 

 Der arbejdes på et arrangement 

MUSIKHUZET 
Koncert med "Rasmus" (Storm) søndag d. 27.marts kl. 15.00 
Siden 1983 har folkemusikgruppen Rasmus genskabt dansk folkemusik fra 1700-tallet 

Rasmus består af: Ove Andersen (violin), Bent Melvej (violin og bratsch), Michael Sommer (violin, 

bratsch, oktavviolin) og Benny Simmelsgaard (kontrabas) 

 Alle rutinerede musikere og folkemusikere med et langvarigt forhold til dansk og international 

folkemusik. 

Folk og Fæ varmer op – og Niels Anker sælger billetter til kr. 75,- stk. 

 

Ret til forbedringer af programmet. 
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BESTYRELSE / UDVALG 
 

Formand: Niels Anker Sonne  2128 5251 / na@nasonne.dk 

 

Kasserer: Alma Kuhre Rasmussen  2742 2327 / cjap@mail.tele.dk 

 

Best. Medl. Carsten Reinholdt Hansen 5695 6042 / 3089 6042 / creinholdt.h@gmail.com 

 

Best. Medl. Kirsten Kjeldsen  5648 1270 / 5131 7166 / Kirstenmkjeldsen@gmail.com 

 

Best. Medl. Asbjørn Riis-Knudsen 2246 6868 / arknu@arknu.dk 

 

 

 

Fanebærer:  Carsten Reinholdt Hansen 5695 6042 / 3089 6042 / creinholdt.h@gmail.com 

Fanebærersuppl. Steffen Johansen 5119 3707 / neste@stien14.dk  

 

 

B&U: Alma Kuhre Rasmussen 2742 2327 / cjap@mail.tele.dk 

 

 

Festudvalg: Gerd Pedersen 2645 5580 / gerd021014@gmail.com 

 Lisbeth Lind 2145 6491 / lisbeth.lind@live.dk  

 

 

Opvisnings  Niels Anker Sonne 2128 5251 / na@nasonne.dk 

udvalg: Kirsten Kjeldsen  5131 7166 / kirstenmkjeldsen@gmail.com 

 Lisbeth Lind 2145 6491 / lisbeth.lind@live.dk 

 Ulla Kure 2347 6424 / ulla.kure@gmail.com 

 

 

Dragtudvalg: Anne-Marie Lind (Rie) 2493 0335 / 3720rie@gmail.com  

 Gerd Pedersen 2645 5580 / gerd021014@gmail.com 

 Ulla Kure 2347 6424 / ulla.kure@gmail.com 

 

 

 

 

Bornholms Folkedanseres konto i Danske Bank: reg. nr. 9570 konto nr. 1286 4353 
Foreningen har ikke Mobilepay 
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