
 

Nogle af de små folkedansere i en turdans. Til venstre ses lederen, 

Søren Outzen, Gjerndrup 

Små folkedansere gav 

stor opvisning 
44 børn i farvestrålende dragter blev hilst med 

stort bifald 

Der var den rette folkedanser-
stemning i Ungdomsforeningens lokale 
i går aftes, hvor Vejen Folke-
danserforening holdt afslutning på det 
kursus, man har haft i gang for børn i 
vinter. 

Mens det kniber noget med at få  
de voksne t il at  deltage i denne form 
for gammel kulturskik og i arbejdet  
med at holde de gamle turdanse i 
hævd, går det  betydeligt bedre med 
børnene, hvad aftenen  i aftes var et  
bevis på. Ikke færre end 44 børn 
deltog i opvisningen, alle iført  
smukke folkedanserdragter,  som 
foreningen havde lejet  hos lærerinde 
Stinne Toft i Jebjerg. 

Til folkedans hører der ikke det 
store orkester, og derfor var musiker 
Peter Christensen, Brørup, solist med 
sin violin, og han har spillet til alle  
øvelsesaftenerne i vinterens løb. 
Undervisningen er blevet ledet af 
Søren Outzen. Gjerndrup, der i aftes 
selv var iført en gammel egnsdragt, 
og salen var næsten fyldt til briste-
punktet med tilskuere, da dørene gik  

op og de mange børn i deres dragter  
marcherede ind i salen. Det var et  
meget _smukt syn, som kun kunne 
betage forældre og interesserede. Ef-
ter at a lle  børnene havde danset en  
enkelt dans, tog de yngste gulvet  i  
besiddelse, og de fik ikke det mind-
ste bifa ld. Derefter viste nogle af de 
større børn nogle sværere og mere 
krævende turdanse.  

FORENINGEN ER TI ÅR 

Det blev alt i a lt en opvisnin g, alle  
parter havde ære af, og mon ikke 
mange voksne sad og fik lyst til at  
deltage. Det er nu 10 år siden, at 
Vejen Folkedanserforening blev 
stiftet, bl. a. af skomagermester Jør-
gensen og afdøde smed Rasmussen 
med det formål stadig at holde liv i  
de mange gamle danse, hvoraf nogle 
ligefrem har egnsoprindelse. Det har 
som sagt knebet med at få de voksne 
til at deltage i de sidste tre år, men 
til gengæld er der kommet så mange 
flere børn, og dem har man kun haft  
glæde af.  

 


