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Folkedanserne i Sdr. 
Felding har dans, 
hygge og leg helt 
ned i 3-års  
alderen 

- Tag hinanden i hånden. Hold 
kredsen, og så gør vi sådan 
her. Vi krydser benene og går 
tre skridt den vej...
Bente Jensen fra Fasterholt vi-
ser børnene i kredsen, hvordan 
de skal gøre. Otte børn fra bør-
nehaven Solsikken i Sdr. Felding 
står i en rundkreds på gulvet. 
Vi befinder os på byens Lille-
skole. Det er torsdag. Klokken 
er lidt over to om eftermidda-
gen, og mens de større børn 
kaster med sne udenfor og af 
og til stopper op og glor ind 
af skolens vinduer, prøver bør-
nene i kredsen at lære de dan-
setrin, som Bente viser dem.
Nogle af dem er ivrige, drejer 
begejstrede rundt og laver et 
par spontane hop ind imel-
lem. Andre står stille, gaber 
og gnider sig i øjnene. 
Normalt er de 11 på holdet, 
men tre er syge den torsdag, 
avisens udsendte kigger forbi, 
og Bente Jensen fortæller, at 
11 på holdet er mange, når 
man skal lære en ny dans - 
eller en leg.
For børnene på gulvet går 
officielt til folkedans, men i 
virkeligheden bruger de mas-
ser af tid på også at lege for-
skellige sanglege. De synger, 
laver fagter, griner og hygger 
sig gevaldigt.
- Jeg lægger meget vægt på, 
at vi skal have det sjovt, når 
vi er her. Der skal være plads 
til sanglege og den slags, og 
vi plejer hver gang at gemme 
os for min mand, når han går 
ud i bilen for at hente sin har-
monika. Børnene synes, det er 
sjovt, fortæller Bente, som har 
ledet børnehold i Sdr. Felding 

og Omegns Folkedanserfor-
ening siden 1997.
Hendes mand, Jens, spiller 
hamonika til, og ofte -  som i 
dag - har han otte-årige Merle 
Skovlyst Pedersen siddende 
ved sin side. Hun spiller guitar 
til flere af sangene. 
I dag danses der bl.a. til san-
gen om Fætter Mikkel og den 
om Per Syvspring. Kendte fag-
udtryk fra folkedansernes uni-
vers som hurretrin og side-
løb bliver - på børnesprog - i 
Bentes forklaringer til børnene 
til  henholdsvis krydstrin og 
skubtrin.

Henter og bringer
Som noget nyt har Sdr. Felding 
og Omegns Folkedanserfor-
ening indført, at børnene i Sol-
sikken skal hentes og bringes, 
når de skal til folkedans.
Det gør det nemt for både bør-
nene og deres forældre.
- Det fungerer rigtigt godt. De 
ansatte i børnehaven er gode 
til at holde styr på, hvem vi skal 
have med, om der er sygdom 
osv., fortæller Bente Jensen, 
som denne eftermiddag - på 
gåturen fra Solsikken til Lille-
skolen - fik alle børnene til at 
synge højt med på »Hjulene 
på Bussen«.

Træner motorikken
- Folkedans er godt for børn. 
Det styrker deres motorik, og 
når de får sig rørt, bliver de 
bedre til at koncentrere sig 
og til at lære noget, fortæller 
Bente Jensen og tilføjer, at det 
ikke kun er børnene, der får 
noget ud af det. Det gør Bente 
og Jens også.
- Jeg er ikke altid lige motiveret 
for at komme af sted, men når 
man så er her, fylder det mig 
altid med stor glæde at se bør-
nene danse. De går vældigt op 
i det, og de fortæller meget fra 
deres dagligdag ind imellem, 
fortæller Bente Jensen.

Folkedans for alle
Bente og Jens  Jensen har væ-
ret medlemmer af Sdr. Felding 
og Omegns Folkedanserfor-
ening i mange år og har den 
glæde, at tre af deres døtre 
også danser folkedans, heraf 
to i foreningen i Sdr. Felding. 
Derudover er der også nogle 
af deres børn, der spiller mu-
sik.
- Folkedans er for alle, uanset 
alder. Vi har det sjovt, når vi 
mødes, og det er ikke sådan, at 
al tiden går med at danse. Det 
gør den ikke! Vi bruger også 
masser af tid på det sociale 
samvær, og jeg synes, der er 
et rigtigt godt sammenhold i 
vores forening, fortæller Bente 
Jensen med et smil.
Hun samler børnene til endnu 
en dans. Denne gang skal der 
både danses i kreds og to og 
to sammen. Det kniber lidt for 

børnene at huske det hele, og 
et par piger udbryder: »Det er 
altså svært!«
De får et stort, opmuntrende 
smil fra Bente, som så forklarer 
påny, og pludselig...  - pludselig  
fungerer det hele.
Børnene finder sammen to og 
to og drejer rundt. De griner, 
tager et par ekstra energi-hop 
ind imellem, finder deres plads 
i kredsen, træder trinene, og 
så er det hele pludselig forbi.
Klokken er tre, og det er tiden 
at finde flyverdragter, vanter 
og de varme støvler frem igen.
Bente og Jens Jensen følger 
børnene tilbage til børneha-
ven, og når forældrene lidt se-
nere kommer og henter deres 
børn, får de glade børn med 
hjem, som er ivrige efter at for-
tælle om alt det sjove, de har 
oplevet til folkedans.                   
                                    - ast

Dansen går - også 
hos de allermindste

Navn: Sdr. Felding og Om-
egns Folkedanserforening.

Medlemstal: 74, herun-
der er 11 børn. Hovedpar-
ten af medlemmerne er 
under 40 år.
Medlemmerne kommer fra 
et stort, geografisk område. 
I gamle dage var der langt 
flere børn i foreningen. For 
30 år siden var der cirka 
65 børn på børneholdene.  
Nogle af de børn, der be-
gynder at danse i børne-
have-alderen, fortsætter 
med at danse folkedans 
som voksne.

Mødested: Nu på Lillesko-
len i Sdr. Felding; tidligere i 
byens kulturhus.

Aktiviteter: Man danser 
folkedans, leger sanglege 

og hygger sig. Et par gange 
om året deltager man ved 
forskellige opvisninger. Én 
gang om året afvikles et 
weekendstævne for børn 
og unge - der er tale om et 
kombineret danse- og spil-
lemandskursus.
Der danses kun med drag-
ter til opvisninger. Forenin-
gen  har egne dragter - både 
til børn og voksne.

Musikere: Der er fire mu-
sikere tilknyttet foreningen 
- harmonikaspillerne Jens 
Jensen og Henning Ander-
sen, Frederik Smidt, som 
spiller guitar og bas, samt 
Simon Anderen, som spiller 
bas og violin.

(Kilde: Jens Hallundbæk, 
foreningens formand).

- ast

Fakta om foreningen


