
Furlejren 2023 
Folkemusikalsk teltlejr 

 

 
 

Er du interesseret i dansk folkemusik? 
Er du til telt, fællesskab og 

 tandbørstning i det fri? 
 

 



Furlejrforeningen arrangerer i juli to folkemusikalske teltlejre på Fur. Her samles hvert år en 
mangfoldighed af mennesker, der har spille- og danseglæden og lysten til hyggeligt selskab til 
fælles. Lejrens deltagere er en skøn blanding af unge og gamle, folk med og uden familie og 
med vidt forskellig baggrund. 
 

Lejrens samlingspunkt er det store ovale telt hvor 
køkken, spisestue og balsal er samlet i ét. Her 
tilbereder og serverer lejrens deltagere morgenmad, 
frokost og aftensmad. Det er vigtigt for lejrens 
afvikling, at alle tager en daglig tørn med det 
praktiske arbejde, og selv opvasken bliver et 
højdepunkt, når den foregår i det fri, med masser af 
baljer og til lyden af veloplagte spillemænd og 
spillekoners toner. 
 
Hver formiddag mødes vi til fællessamling, hvor 
dagen danses og synges i gang. Det kommende 
døgns aktiviteter planlægges og koordineres. Til 
inspiration er der et par vejledere, der har som 
opgave i et par timer om dagen at guide os igennem 
nogle melodier og danse. Der er god plads til at 
lejrens deltagere sætter aktiviteter i gang - 
viseaftener, børnedans, kor, perlefremstilling, bål 
på stranden og meget mere. Det er op til dig 
(foreningens kasse yder tilskud)! 
Indimellem bliver der tid til kortspil i teltet, en time 
i skyggen med en god bog, en gåtur på øen, badning 

og afslapning på stranden. Børn og unge indgår i spil, dans og praktiske gøremål sammen med 
de voksne. Om aftenen samles vi igen i det store telt. Der bliver bagt brød, hygget ved 
petroleumslamperne, spillet og danset til langt ud på natten. Når vejret tillader det, åbner vi teltet 
og danser ud under stjernerne... 
 
 
 

 
Fakta om Furlejren 

 Lejren ligger i læ mod øst, i et smukt, kuperet område direkte ned til en børnevenlig 
badestrand, med ca. 70 til 90 deltagere på hver lejr.  

 Lejren fungerer i kraft af, at vi er fælles om opgaverne. Herunder opsætning og 
nedtagning af lejren. 

 Musik, dans og sang får lejren til at leve. Ingen kan det hele, meget kan læres – det er 
lysten, der driver værket. 

 Brænder din kæreste ikke lige så meget for folkemusikken som du? Vi tager godt imod 
alligevel. Der er rig mulighed for andre gøremål. 

 Du skal medbringe dit eget telt til at sove i. Vi har alt i tallerkner og bestik. 
 Tag gerne cykel med – men lad dyr og ghettoblaster blive hjemme. 

 Glem ikke din teenager! De unge har det som regel rigtig sjovt sammen. 



Perioderne 
 
Fur 11’  Søndag d. 2. juli – torsdag d. 13. juli 2023 
Mette Kahtrine Jensen Stærk og Julie Heebøll som musikvejledere og Martin Thomsen Engström som 
dansevejleder. 
 
Julie på violin, sang og klarinet. Vi skal spille skønne, melodier fra Skandinavien, og gerne lege med 
nogle 2.stemmer, samt undersøge hvad der gør musik til god dansemusik. Vi skal også arbejde med 
nogle spændende sange, inspireret af den måde vi bruger sangen på i Kvinderåberne. Jeg vil tage 
udgangspunkt i lige præcist jer, der kommer på lejren.  
Mette Kahtrine på harmonika. Glæder sig til at spille alle yndlingsmelodierne med dem som lyster. 
Der vil helt sikkert være melodier fra Vejle-egnen, hvor hun er vokset op, men også Fanø, Vestjylland, 
Vendsyssel og Læsø. Alle kan være med - der bliver lagt vægt på at melodien skal "køre" og så kan 
dem der har lyst være med til at afveksle og udveksle akkorder, variationer med mere. 
Martins på dans. Hans dansehjerte banker for den danske og svenske folkedans. Glæden vi sammen 
skaber med musik og dans er det bedste i verden og det er altid det Martin stræber efter.  
Martin vil sammen med Julie og Mette Kathrine komme med masser af gode danseoplevelser og 
mulighed for at gå i dybden. Samt en masse fællesdanse! 
 
Den første dag bruges på, at vi i fællesskab rejser lejren. Vi starter med at pakke ud af containeren 
og rejse det store telt kl. 12.  
 
 
Fur 8’  Fredag d. 14. juli – lørdag d. 22. juli 2023  
Jørgen Dickmeiss og Maren Hallberg Larsen som musikvejledere. Leonora Danzi som dansevejleder.  
  
Jørgen og Maren har vi tidligere haft stor glæde af som vejledere. De spiller begge i et utal af 
konstellationer både sammen og hver for sig, og så har de stor erfaring med undervisning. Især kender 
vi dem fra orkestrene Svøbsk, Radiant Arcadia og Tumult.  
Leonora Danzi har vi også før haft glæde af som vejleder på furlejren. Hun har fordybet sig i dansk 
og svensk folkedans, og har bl.a. gået et semester på Tobo Dansutbildning i Sverige, samt er nu ved 
at uddanne sig i dansepædagogik på Stockholm University of the Arts. Hendes friske perspektiv vil 
præsentere kendt materiale i nye klæder og ruste alle til at indtage deres plads på dansegulvet. 
 
Den sidste dag pakker vi i fællesskab lejren ned. Forventet afgangstidspunkt kl.15. 

 
 

 
  



Tilmelding 
 

Starter: søndag den 19/2 2023 kl. 12.  
 
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular på www.furlejren.dk og overfør pengene til vores konto i 
Sparbank, Reg.nr. 8510 Konto nr. 0007231482, med angivelse af indbetalers navn.  Du har 14 dage 
til at betale. Hvis ikke du har betalt går din plads/er til den næste på ventelisten.  
 
Ca. 2 uger før lejrene får du en mail med nærmere oplysninger og deltagerliste. Tilmeldte efter de 90 
deltagere kommer på venteliste. Meld dig til i god tid. 
 
For yderligere oplysninger samt spørgsmål om tilmelding kan du kontakte Stefan Jørgensen på tlf. 
50463012.  
 
OBS: Børn og unge under 18 år skal være i følge med en voksen.  
 
Priser incl. ophold og kost: 

  Fur 11’ Fur 8’ 
Børn 0-2 år Gratis Gratis 
 3-10 år 825 kr 600 kr 
 11-17 år 1.430 kr 1.040 kr 
Voksne  1.700 kr 1.250 kr 

 
Betaling: Tilmeldinger bliver registreret i den rækkefølge, vi modtager dem. Betaling skal ske inden 
14 dage, ellers går pladserne til de næste på listen. Vi bekræfter, når betaling er modtaget, der kan 
godt gå et par dage. 
 
Rabat: Enlige forsørgere betaler halv pris for egne børn under 18. 
 
Tilbagebetaling ved afbud: Hvis pladsen kan afsættes til andre, tilbagebetales det fulde beløb, ellers 
50% hvis afbud sker tidligere end fire uger før lejrstart og ellers ingen tilbagebetaling.  

 

 

Furlejren er en teltlejr. Hvis du af specielle  grunde gerne vil medbringe campingvogn, skal du 
skrive til formanden på meinhardt@famjac.dk Der skal være særlige forhold gældende for at få 
lov til at medbringe campingvogn.  


