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Et kort tilbageblik på endnu et aktivt og godt danse år. Der var ikke så mange opvisninger. 
Højskolen havde kun bedt om 1 opvisning og Melstedgård havde også reduceret fra 6 til 5 
opvisninger. Vi dansede heller ikke i Rønne. Til gengæld lavede vi en opvisning lidt specielt på 
Hasle Havnebad. En ganske usædvanlig og god oplevelse.

Pludselig i juli – august væltede det så ind med forespørgsler på underholdning til en 39-års 
fødselsdag, 1 40-års fødselsdag, et guldbryllup og et par andre arrangementer. De 3 arrangementer 
blev gennemført med pæn succes. Helt sikkert en effekt af vores bestillingsside på hjemmesiden.

Lige så pludselig blev der igen stille på den front. Jeg var ellers begyndt at se arrangementer komme
ind i en lind strøm, men sådan blev det ikke. Nå - Det kan jo komme igen.

Vi havde en fin dansefestival igen. Desværre var deltagerantallet ikke så stort, men jeg tror på, at de
der var her, havde en god oplevelse. Der er udsigt til en lille fremgang i år. Især vil Fyn være 
repræsenteret.

Vi deltog i landsstævne i Assens. Stævnet var veltilrettelagt, og der var meget at opleve med dans 
og udflugter.

Jeg kom endelig på spillemandskursus i Bjerringbro, og det var en stor og god oplevelse. Det var 
også fantastisk at vores forening havde deltagere på spillemandskursus, instruktørkursus og 
trinkursus. 8 medlemmer + Linea og Per var alle i Bjerringbro den uge. Det var ret flot!

Senere var 2 af vores medlemmer også i Bjerringbro til dragtsyningskursus.

Jeg kunne godt ønske, at foreningen kunne betale disse kurser. Men med dette aktivitetsniveau ville 
kassen blive kraftigt drænet. Som det vil fremgå af regnskabet, så har vi alligevel delt en del midler 
ud.

De medlemmer, der tager afsted, henter inspiration og gejst hjem til øen. De er samtidig med til at 
synliggøre Bornholms Folkedansere som en meget aktiv forening. Jeg håber fortsat, der er 
medlemmer, der vil drage ud og lære nyt og hente ny inspiration. Det kan varmt anbefales. Vi vil 
støtte alt det, vi kan.

Kyllingemoderen skal lige nævnes. På grund af misforståelser og dobbelt booking af lokaler blev vi 
nødt til at flytte det til søndag. Om det var årsagen til et lidt mindre fremmøde, tør jeg ikke sige. 
Men det er helt sikkert, at de mennesker, der dukkede op, var den danseglade del. Så der blev 
alligevel fest. Buskspillet var særdeles vellykket i år. Jeg var selvfølgelig især stolt af at kunne stille
med en musikskolegruppe.



Som kompensation for flytningen til søndag, fik vi lov at leje Kyllingemoderen uden beregning.

I år finder arrangementet sted lørdag d. 5.august, og vi får muligvis besøg af en sjællandsk gruppe, 
der hedder ”Den toppede høne”

Vi var med på Frilandsmuseet. Det var en fin tur. Regnen stoppede da vi kom, og startede igen, da 
vi skulle hjemad. Det var meget præcist planlagt af arrangørerne.

Vi har nu været med i 2 år, men vi planlægger ikke at deltage i 2017. Hvis vi bliver kraftigt 
opfordret af jer medlemmer, kan den beslutning nok ændres.

Der blev tænkt mange tanker for at få flere nye medlemmer. Noget virkede og noget virkede 
overhovedet ikke.

Tirsdagsholdet lagde ud med 3 tirsdage gratis introduktion for nye dansere. Det virkede! Med nye 
dansere og dansere der vendte tilbage efter en kort pause, lykkedes det næsten at fordoble holdet i 
forhold til sidste år. Herligt.

Nyt balhold i dagtimerne på østlandet gav 1 danser. Det duede simpelthen ikke. Der må tænkes nye 
tanker. Lanciers hold om eftermiddagen i Østerlars – her dukkede nogle medlemmer op, og holdet 
kunne gennemføre de 5 planlagte gange med 1 kvadrille. Altså en noget begrænset succes. 
Børnehold i Klemensker IF gav ingenting.

Vi har hen over vinteren arrangeret 4 gange ”dans for store og små”. Det fænger ikke rigtig. Der 
møder i gennemsnit børn og voksne op til 1½ - 2 kvadriller. Heraf er typisk 4-6 børn. 2-4 par er 
medlemmer, der kommer for at støtte os. Vi har haft nogle gode og sjove eftermiddage, men den 
helt store succes, er det ikke. Gode ideer til andre måder at få kontakt med nye dansere og børn 
modtages med stor tak!

Måske vil vi ændre målgruppen til ”nybornholmere”, og dermed flytte dansen til Rønne. Det er i 
hvert fald en mulighed.

Vi er medlemmer af Multihuset i Østerlars. Det er et spændende projekt, og der er en masse ildsjæle
i gang. Jeg har deltaget i en enkelt arbejdsonsdag fra 19.00-21.00, og der sker noget. Multihuset har 
nu fået råderet over hovedbygningen, hvor der skal inrettes cafe og nogle værksteder. Kommunen 
vil dog ikke fyre det op til mere end 12 grader, så skal der være varmere, er det Multihusets 
problem.

Vi vil bestræbe os på at bruge det i nogen udstrækning fremover. For Mulitihuset gælder det om, at 
have mest mulig aktivitet for at sikre overlevelse.

Vestermarie skoles fremtid virker noget usikker.

Vi skal også i gang på skolefronten. På fredag d. 24.februar starter vi med 1 alm. 1.klasse og en 
tilsvarende modtageklasse i 3 kvarter og derefter et lignende hold på 4.klassetrin. Der er foreløbig 
aftalt 5 fredage. Det bliver meget spændende at prøve. Lisbeth og jeg tager afsted i første omgang. 
Måske støder Asbjørn til de næste gange.

Vi kan se frem til en aktiv påske. Palmesøndag d. 9.april opføres spillemandsmessen i Åkirke. Folk 
og Fæ har fået Ivan Damgård, der har været med til at skrive messen, til at komme og lave et lidt 
anderledes kursus end vi plejer. Det hele er blevet indstuderet hen over vinteren, så det er de sidste 



detaljer, der skal sættes på plads. Der bliver således heller ingen kursuslegestue. Men kom og lyt og 
oplev messen i Åkirke.

Skærtorsdag d. 13.april skal vi have legestue i Domen. Her bliver spillet op til en 
spillemandslegestue. Det bliver spændende at afprøve bygningens muligheder i den retning.

Vi har afholdt bal sidste weekend i oktober. Vi har kunnet glæde os over, at vi også har kunnet 
tiltrække gæster ”overfra”. Men vi er blevet gjort opmærksom på – ikke mindst af gæsterne – at der 
er rigelig pakket på baldanstilbud om efteråret og vinteren. Så nu bliver der bal igen – denne gang 
sidst i april. Det er tanken, at hvis det bliver en succes i år d. 29.april, vil vi fortsætte med at holde 
bal sidste weekend i april. Så kan vi håbe, at vores gæster benytter lejligheden til at holde en lille 
ferie her samtidig, sådan som de har givet udtryk for, at de ønskede.

Nyt på festivallen i år bliver, at vi starter i Musikhuzet torsdag aften. Vi får besøg af en dygtig 
spillemandsgruppe – Fionia Stringband - der vil spille op til en dansekoncert. Det er mit håb, at det 
vil kunne tiltrække de fleste festivalgæster + en del lokale.

Jeg arbejder også på lidt mere organiseret sammenspil med gæstespillemænd. Det har jeg drømt om 
længe, men det er svært at finde tiden til det. Musikhuzet torsdag er også en del af den plan.

Foreningen er netop blevet inviteret til midsommer 22.-25. juni med ”Hembygdsgillet” (Olle 
Anebratt) i Malmø. Er der medlemmer, der kunne tænke sig at komme med?

Et medlem har opfordret til et valsekursus med Per Jensen som instruktør.

Vi har haft weekend dansekurser de sidste 4 år. Og det har helt sikkert været godt. Det har også 
været hårdt med mange timer over en lørdag – søndag. Det har været dyrt med instruktør og 
spillemand udefra, og med ca. 20 deltagere har det også været lidt for dyrt.

Jeg har snakket med Per, og det ser ud til, at vi kan lave noget en lørdag eller søndag 2 gange med 
14 dage imellem med lokal musik. Tag rigtig godt imod tilbuddet, som I vil kunne læse mere om i 
næste nummer af Kaperollika.

Landsstævnet i Køge /Stevns har allerede god tilslutning. 22 dansere og spillemænd står på listen. 
Du kan godt nå at komme på listen – hvis du ikke allerede står der.

Højskolen har fået nyt forstanderpar. Et par meget søde mennesker, som gerne vil os det godt, og 
som gerne ser folkedansen fortsætte på Højskolen. Men de har også etableret en ny og fast 
prisstruktur på Højskolens ydelser, så det vil muligvis komme til at koste penge at bruge Højskolen 
fremover. Den pris, vi er blevet præsenteret for, kan vi simpelthen ikke betale. Jeg håber, den kan 
forhandles, og vi kan finde en anden løsning, som vi har råd til – allerhelst naturligvis som hidtil 
”noget for noget”.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan bruge Højskolen i fremtiden?

I 2016 tog DGI dans og musik igen initiativ til Dansens Dag i Nexø. Det blev den sidste i denne 
omgang. I år bliver det op til den enkelte forening at fejre ”Dansens dag” Vi gør det tilfældigvis 
med et bal!

DGI-dans og musik har nye planer. Deres begynderdans slog ikke an. Dansens dag i Nexø er 
opgivet. Åbent hus giver ikke mange nye nysgerrige dansere.



2.september vil de prøve noget i retning af danseworkshops – måske i 3 lokaler – så det vil være 
muligt at bevæge sig rundt og prøve forskellige danseformer.

Der bliver også tænkt andre tanker med henblik på at fremme dansen.

Som et lille ekstra krydderi, kan jeg her fortælle, at vi kan opleve ”Folke Danskerne” til dansedagen
i år.

Jeg synes vi skal være meget glade for DGI-dans og musik på Bornholm. De gør et stort arbejde for 
dansen.

Hvis en af jer har lyst, er der gode muligheder for at få en plads i udvalget. Der er ledige pladser.

Jeg har et fantastisk samarbejde med Musikhuzet. Jeg ønsker mig inderligt en masse opbakning, så 
dette kan fortsætte. Dette er ikke udtryk for utilfredshed med jeres opbakning. Man kan bare altid 
ønske det bedre. Jeg ønsker f.eks., at alle forsøger at invitere flere i deres venne- og nabokreds med 
i Musikhuzet.

Det er glædeligt, at vi kan notere en lille medlemsfremgang. Men i stedet for at læne sig tilbage og 
glæde sig over det, må det anspore til at tænke over: ”Hvordan kan vi gøre det endnu bedre”.

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg ønsker at gentage de 3 begynder /introduktions tirsdage lige inden 
sæsonen for alvor går i gang.

Jeg ønsker også, at vi skal gøre noget ekstra for baldanserne. Men hvad? Var Nexø et forkert mål? 
Var ideen om eftermiddagsdans forkert? Kom frem med de gode ideer.

De kommende oplevelser med dans i skolen skal bearbejdes og udvikles. Der må være en vej videre
frem med børn.

Er der forresten ikke et medlem, der ønsker at gå ind i B&U udvalget og støtte Alma. Hun er helt 
alene i øjeblikket.

Medierne skal også forsynes med en passende portion folkedans.

Der er talt om, at folkedanserforeninger også kan have anden dans. F.eks. linedance.

Linedance er ikke aktuelt for os, da Bornholm har nogle rigtig aktive linedance klubber.

På landsstævnet i Assens oplevede Rie og jeg irsk setdans. Det kunne måske være interessant. Hvad
er medlemmernes holdning? Skal vi åbne for anden dans i foreningen? Kunne det være Irsk 
setdans? Eller kunne det være noget andet?

Kirsten K. har igen lagt et stort arbejde i at sælge ”juleskrab”. Desværre kom der igen mange ens 
udgaver ud. Det er der mange, der er ligeglade med, men nogen bliver rigtig sure over disse 
”uheld”. Modviljen må forventes at vokse i takt med, at kalenderen gentagne gange bliver 
uheldsramt.

Jeg vil derfor forberede medlemmerne på, at den kan blive afskaffet på årets årsmøde, og at der i 
stedet vil følge en kraftig kontingent stigning med. Hvilken holdning skal vi tage med på årsmødet? 
Afskaffelse og kontingentstigning? Eller fastholde juleskrab?



Vi mangler en, der vil overtage salgsmaterialer.

I det hele taget, har vi af og til brug for udvalgsmedlemmer. Der har lige været udskiftning i både 
opvisningsudvalg og festudvalg. Det er dejligt, når det lykkes at holde udvalg arbejdsdygtige.

Vi kan også godt bruge en instruktør mere!

Vi vil fortsat gerne støtte alle, der deltager i kurser til gavn for foreningen. Jeg synes, vi bør deltage 
i relevante møder som regionsmødet og årsmødet. Jeg synes også, det er vigtigt at støtte 
landsforeningen, som sørger for at bevare materialer og viden om traditionerne, og udbyder 
fantastisk gode kurser inden for danseinstruktion og dragtsyning. De kæmper for at bevare 
synlighed og respekt omkring folkedansen. Og det koster alt sammen penge. Så det bedste, der kan 
ske, er, at vi bliver flere til at bære omkostningerne. Det vil vi gøre os umage for må lykkes. Og I 
må meget gerne hjælpe alt det i kan. Husk at fortælle begejstret om alle de ting, der foregår i 
foreningen – både her og på landsplan. Og fortæl vidt og bredt hvor og hvordan, man kan komme i 
gang med folkedans eller baldans. Jeg kan jo se og høre, at der er en del mennesker, som synes det 
er sjovt, når de prøver det, og som måske bare mangler det sidste lille skub, for at komme i gang.

Tak for et godt år i foreningen. Tak for god opbakning. Jeg synes generelt medlemmerne møder 
godt op til de ting, vi arrangerer, og det er jeg glad for.

Kære medlemmer. Jeg vil ønske os alle en god aften med en god konstruktiv debat og en god 
valghandling. Og så håber jeg da, der kan blive plads til lidt dans efter kaffen. De tilstedeværende 
spillemænd spiller uden beregning i aften.

Niels Anker


