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Regionens elektroniske nyhedsblad  

               Januar  2018 

    Kære læsere. 
 

Vi er nu startet på år 2018, og første vigtige begivenhed finder sted 21.1 
 
   Medlemsmøde / regionsvalget, søndag, d. 21. januar i Middelfart.  Håber rigtig mange       

foreninger sender en repræsentant eller to.  Gerne flere selvfølgelig.    

 

Ang. indsendelse af materiale til Polka-Posten og Hjemmesiden, så vil jeg lige slå fast:  

Polka-posten.   

Send til pr.udvalg@folkedans-syd.dk eller petersko@profibermail.dk                        
Ting der ønskes på regionens hjemmeside under aktiviteter, bedes sendes til: 
anine@todsen.eu  
 
Så er vi mest sikre på at vi får det hele med. 

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
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 Søndagsdans sæson 2017 - 18 

 

Vi fortsætter søndagsdansen for øvede    
dansere. Her får vi lejlighed til at danse de 
danse, vi sjældent når ude i foreningerne,   
og gerne i længere tid.  

Vi danser på  følgende dage  

fra klokken 9.30 – 12.30                                          
inkl. kaffepause 

        21.01 med Lis på Gelsted skole 

25.02 med Merete på Åløkke skolen i           
                                         Odense 

25.03 med Merete på Gelsted skole 

 

Musikken leveres igen af Mogens og Agnete.  

Vi fastholder prisen på 50 kr. pr gang. 

 

Håber at se dig / jer.  

Meld meget gerne tilbage. 

Du må meget gerne udbrede kendskabet til 
holdet, vi kan sagtens være flere! 

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.l.p@outlook.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Folkedansere  
 

Legestue 
 

Søndag den 4. marts 2018 
Kl. 13.00 til 17.00 

 
I Hallen på Nymarkskolen 
Marslevvej 1, Svendborg 

 
Instruktør: Lone Schmidt              

og Willy Bjerring 
Musik: Karen Nielsen,                       

Henning Vilhelmsen 
 Halldor Sørensen, Bent Bokær,  

Bent Riber  
 

Entre: Kr. 50.00 
 

Medbring selv:  
Kaffekurv med indhold 
+ sangbog og dansesko 

 
Tilmelding senest: 26. februar 

2018 
 Ove t 62221485 – 30632156  

io.kjeldsen@svendborgmail.dk 
 

 Kirsten 62671452 – 29661457  

kkras@mail.dk 

mailto:io.kjeldsen@svendborgmail.dk
mailto:kkras@mail.dk
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Søndagslegestue  
i Nr. Hostrup 

 
Traditionen tro holder vi legestue i 

 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 

Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro 
 

Søndag den 4. februar 2018  
kl. 13.30 – 17.00 

 
Der vil selvfølgelig være kaffe/te 

med hjemmebagte kager. 
 

Entre for medlemmer inkl. kaffe 80,- kr. og for 
ikke medlemmer 100,- kr. 

 
Øl og vand kan købes til meget rimelige priser. 

 
Dansen ledes af vore lokale instruktører,  

til musik leveret af et stort orkester. 
 

Spillemænd udefra er nemlig meget velkomne.  
I får gratis entre og kaffe. 

 
Tilmelding senest den 12. januar 2018 til: 
 
Else Marie Gram, tlf. 26 63 15 55,  
mail: hjortebro@hotmail.com eller 
 
Gudrun Johnsen, tlf. 21 46 81 75,  
mail: gudrun@gkjohnsen.dk 
 
I bedes oplyse jeres navn, medlemsnummer af Folke-
dans Danmark og hvilken forening, I danser i. 

 
 

Folkedans Danmark 
Region Syddanmark, Seniorudvalget 

 

    

Traditionen tro inviterer  

 

Vejle Vesteregns Folkedansere 
 

til  
 

KYNDELMISSEFEST 
2018    

Lørdag den 3. Februar i  

Lindeballe Forsamlingshus 

Åstvej 54, 7321 Gadbjerg 
 
 

    Kl. 17.00:   Spisning med lækker fest-menu 
 
    Kl. 19.30: Jelling Spillemandslaug  
                      spiller op til dans for 35. gang 
 
                      – og Anette Bech-Dalstrup leder. 
 

                  

 PRISER: 
   Spisning og legestue: Kr. 225,- 
   Legestue incl. kaffe med lagkage og kringle:  
 
                                  Kr. 90,- 
 
 

Tilmelding til spisning senest 29/1 til: 
Knud Vilstrup på tlf: 75 73 82 74 50 54 52 74    

eller e-mail ik.vilstrup@mvb.net 

 
 

GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL 
EN HYGGELIG AFTEN MED MAS-
SER AF DANS OG GOD MUSIK 
 
 

mailto:hjortebro@hotmail.com
mailto:gudrun@gkjohnsen.dk
mailto:ik.vilstrup@mvb.net
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Hvor?      

  Elbohallen,  Tingvejen 24,                  

Taulov, 7000 Fredericia 

Hvornår?   

Fredag den 19. januar 2018 

 

Hvad koster det?   

  80 kr. incl. Kaffe/ te + kage 

 

Hvad sker der? : 

Kl 18.00  er der” Ta`selv bord” 

Medbring mad til fælles bord 

Medbring egen service m.m. 

Vand, øl og vin kan købes 

        Kl. 19.30  spilles op til dans med 

   Fredericia Spillemandslaug 
 
Hvem er leder?       Jens Vilstrup 
 
Hvad skal huskes?   DF Sangbog 

 

  Velkommen til en festlig danseaften 

             Hilsen Fredericia Kvadrillen  

 
              Evt. yderligere oplysninger Orla Pedersen  

                        tlf.  20104703                

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       inviterer jer/dig til  
  åben danseaften 
 

med fart over feltet,  
onsdag den 14. februar 2018  

kl. 19.30 – 22.00  
 

(uge 07 – skolernes vinterferie) i 
 

Nørre-Snede Hallen, 
Skolegade 16B, 8766 Nr.Snede.  
 
 

Leder: Kenneth Krak,  
harmonika og violin 

 
Musik: Vibeke Houmark Smidt  
                                    – harmonika 
                 Peter Smidt – guitar  
                 Olav Pedersen, violin 
                 Mathilde Smidt, tværfløjte 
 
        -der er plads til gæstemusikere                  

        
Pris: 60 kr. inkl. kaffe/the.  
 

Hvad man ønsker at nyde til kaffen,  
skal man selv medbringe.  

 

Husk skiftesko. 
 
 
ALLE er hjertelig velkommen.  
 
Højderyggens Folkedansere 
tom.g.hansen@mvbmail.dk 
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   Hatting IF Folkedansere  
inviterer til Bal/legestue 

  
Fredag den 9. februar 2018  

kl. 19.30 til 23.30  
 

På Østerhåbskolen i Thorsted 
Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens 

  
     Dansen ledes af Mie Nielsen                
Musikken leveres af Jelling Spillemandslaug  

 
Kaffepause kl. 21,00  

med sange og underholdning  
 

 Entre: 90 kr. inklusiv kaffe/te  
med boller og lagkage  

 
 Mød op til en hyggelig og festlig 

aften med dejlig musik. 
 

 Tag gerne jeres naboer og venner 
med, alle er hjertelig velkomne. 

  
 Vi ønsker gerne tilmelding på 
grund af borddækning m. v.   

Især hvis i kommer mange fra  
jeres forening.  

  
  

Alice Mikkelsen tlf. 21 56 53 60  
aamikkelsen@hotmail.com  

Willy Sewerin tlf. 29 89 36 92  
willysewerin@profibermail.dk  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyder til legestue 
 

I Nymarkskolens gymnastiksal 
 

Nymarken 47 5300 Kerteminde 
 

Lørdag den 3. marts 2018. 

 
Vi starter igen i år kl. 18.00 med spisning af 
medbragt mad (husk service hertil ) 
f 

Øl og vand kan købes. 
 
Kl. 19.30 spiller musikken op til dans,  
                 som ledes af Lis Kaa. 
 
Husk skiftesko og godt humør – vi sørger for 
kaffe/te og lagkage. ( husk service ) 
 
Tilmelding senest den 25. februar til. :   
Knud Thygesen,   tlf.  60936192                                                                              
Mail: knudthygesen@gmail.com    

                                                       
el. :  Bent Just Larsen, tlf.  40141432 
        Mail: ib.just@webspeed.dk 
 

Musik. : Foreningens spillemænd og alle de      
      spillemænd der har lyst at deltage.  
 

Entre og kaffe. :   75.00 kr. 
( Spillemænd gratis adgang incl. kaffe og lagkage ). 

 
Alle er velkommen til en glad aften  

med folkedans. 
 
Venlig hilsen 

                                                                                                  
                         Bestyrelsen. 
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Til foreningsformænd, danseinstruktører og spillemænd. 
 
 
    NORDLEK 2018 afholdes fra 10. til 15. juli 2018 i Falun i Sverige. Falun ligger i det område der hedder Da-
lerne i et meget naturskønt område. Der er 420 km. fra Gøteborg og 680 km. fra Malmø til Falun.  
Falun har ca. 37.000 indbyggere, og er mest kendt for sin kobbermine, hvor man kan få en rundtur i de gamle 
minegange fra 1800 tallet, Falun-korv som er en oksekødspølse og Falun rødfarve som de fleste svenske huse var 
malet med før i tiden. 
   
Stævneområdet ligger ca. 2 km. fra bycentrum i et skole- og fritidsområde, hvor stort set alt er samlet på et sted, 
lige bortset fra skolelogi som også vil være på byens øvrige skoler efter behov og enkelte arrangementer. 
 

    Intet NORDLEK-stævne uden dans, og der bliver rig lejlighed til at få rørt benene til legestuer, nordisk miks 
med tidligere stævnedanse, hæng-på dans hvor der er et ”fordanserpar” der viser dansen og fri dans hvor man 
bare danser til den musik der nu er. Der bliver selvfølgelig også en nationalopvisning og en ”stadionopvisning” 
hvor alle nationer deltager og begge dele vil blive indendørs. I kan også deltage i Dansekurser fra de forskellige 
lande eller deltage i kursus og bal med historiske danse og deltage i dansekonkurrencer. 
Hvis man ind imellem bare vil nyde dansen og musikken, bliver der to folkloreaftener i en stor koncertsal og fol-
kedansmessen ”Träd ind i dansen” vil foregå i Falu Krist Kirke.  
 

    Der er som sædvanlig udvalgt en dans fra hvert land der skal bruges som fællesdans/samdans ved et program-
punkt under stævnet. Desuden vil de blive danset ved legestuer m.v. 
Der er også udvalgt en melodi fra hvert land til som samspilsmelodi som skal bruges ved samme lejlighed. 
Beskrivelser til disse danse har vi oversat til dansk, og de kan hentes på hjemmesiden www.nordlek.dk sammen 
med noder. Desuden er der videoer på nogle af dansene. Noderne til samspilsmelodierne kan også hentes her.  
Hvis du vil se dansebeskrivelserne på svensk/norsk kan de findes på www.nordlek2018.se som er stævnets hjem-
meside. 
 

    Den danske nationalopvisning vi skal vise deroppe er ikke helt klar endnu, men vil også blive lagt på 
www.nordlek.dk. 
I maj/juni måned vil nationalkomitéen arrangere en række fællestræninger rundt om i landet, hvor programmet til 
nationalopvisningen og fællesdansene vil blive gennemgået. 
 

    Hvis I har lyst og mulighed for at lave et hold der kan give en PR-opvisning i Falun by under stævnet, er I me-
get velkommen til at gøre dette. Der er ikke noget krav om hvordan i sammensætter holdet, men der skal dog 
mindst være 4 dansepar, og I skal selv sørge for musik til opvisningen. 
Hvis i giver en PR-opvisning, vil nationalkomitéen refundere et beløb svarende til 2 stævnemærker til gruppen. 
Vi forventer selvfølgelig også at I vil deltage i den danske nationalopvisning. 
Grupper til PR-opvisninger skal tilmeldes samtidig med stævnetilmeldingen der forventes at starte i marts måned 
2018. 
 

 

Med venlig hilsen 
Den danske nationalkomité 
 
Hanne Holse, DGI, hannehc@dlgmail.dk  -   

Anne-Grete Jensen,                                                                           
Spillemandskredsen, angrjens@gmail.com  

Egon Agerskov,                                                                                     

Folkedans Danmark, egon@agervilla.dk  

http://www.nordlek.dk
http://www.nordlek2018.se
mailto:hannehc@dlgmail.dk
mailto:angrjens@gmail.com
mailto:egon@agervilla.dk


10 

 Nærmere omtale af nedenstående arrangement ved-
hæftes mailen med Polka-Posten 



11 

 

 
 

 



12 

 



13 

 

Generelle oplysninger. 
 

Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på  
Polka-posten, så send en mail til: 

 pr.udvalg@folkedans-syd.dk 

 

Mail ang. hjemmesiden sendes til:  
anine@todsen.eu  
 

Næste forventede udsendelsesdatoer:  
 
• Start / midt af Februar 

• Medio marts 
 
Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 
 

Udkommer ikke :  Juni og juli.   
 
Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 
Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes se-
nest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstidspunkt. 
 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at 
forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artikler, 
hvis disse af en eller anden grund falder uden for ram-
merne. 

 
Brug af billeder og artikler:  Artikler, billeder med 
mere, må ikke videreanvendes uden opretshaverens  
tilladelse. 
 

Annoncer, mm.:  Der optages fra 1.1 2011 annoncer 
ang. dragtsalg. 
  
Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt 
muligt blive bragt i bladet.  
( kun foreninger / medlemmer  af  LDF) 
 
Priser:    Bladet er gratis og omtaler af arrangementer 
er også gratis. 
 
De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i 
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke 
nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler 
m.m. vil ikke blive bragt. 
 
Redaktionen består af: 
”Redaktør”: Peter Skouenborg,   
petersko@profibermail.dk  
  

Hjemmesideansvarlig: Anine Todsen   

anine@todsen.eu  

B&U Børnestævne i 2018  
 
bliver 6-8 april i Silkeborg. 
 
Der er endnu ikke udsendt program 
 
Med venlig hilsen 
Kaj Friis 
Formand FD Region Syddanmark 
Tlf. 2247 7491 

kajfriis@hotmail.com 

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
mailto:kajfriis@hotmail.com

