
1 

 

Regionens elektroniske nyhedsblad  

               April / maj 2018 

    Kære læsere. 
 

  Hej kære læsere.  
 
 
  Det ser ud til at April nummeret ligesom udgår. April er er jo ofte en travl måned med en mas-
se hårdt havearbejde, og så var er jo lige en lille tur til Sydafrika, der kom ind i billedet, sådan 
lidt uventet. 
 
   Heldigvis sker der jo ikke noget ved det. Der skulle ikke være nogen arrangementer, der kom 
i klemme, trods en forsinkelse. 
 
   Lige nu skal der tænkes på tilmeldinger til Sommertræffet på Fyn, og måske også snart      
tilmeldingen til Skamlingsbanken. 
 
   Ellers er der stort set kun sommerdansen rundt omkring i regionen, der præger Polka-posten 
denne gang. 
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17.06 – 23.06 & 24.06 – 30.06.18  

   I 2018 er kurset fyldt med valgfrihed – man kan deltage i 1. uge, eller man kan 

deltage i 2. uge – eller man kan deltage i hele kurset, som løber over 2 uger. 

Folkedans 1. uge – 17/6 – 23/6 Folkedans 2. uge – 24/6 – 30/6 Folkedans 14 dage 

17/6 – 30/6  

Mange tager på højskole om sommeren for at nyde højskoleatmosfæren og det go-

de samvær med andre, og vi har i begge uger atter bestræbt os på at lave et over-

flødighedshorn af fantastiske danse- og musikoplevelser. 

Hovedtemaet i 1. uge vil være danse fra Kolding-, Fredericia- og Vejle-egnen. Ho-

vedtemaet i 2. uge vil være danse fra Sydfyn, Tåsinge og Langeland. 

Vi skal, traditionen tro, også danse et par af de store selskabsdanse fra byerne – Vi 

skal denne gang i uge 1 danse den fine Redowa Salon Quadrille fra Wien og i uge 

2 den sjove, amerikanske The Royal Horse Guard Quadrille – og så selvfølgelig 

Les Lanciers, som man har danset den i det danske borgerskab. 

 

Læs mere i ekstra posten, der blev udsendt for et par uger siden. 

 

Yderligere information: Lizette Hansen, Snoghøj, tlf. 76 24 15 30 eller Per Sørensen, Kolding, 

tlf. 30 27 50 69. Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om pladserne! Velkom-

men til Snoghøj – både tidligere og nye kursister. 
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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  



6 

 

 
 
 



7 

 



8 

 



9 

 

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:  
 
• Sidst i Maj ??? 

• Engang i August  
 
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  

 

 

 

 

 

 

Else Dam leder dansen og  

Grus i Maskinen står for musikken 

Entre inkl. Kaffe og kagebord  kr. 90, 

Venlig hilsen                                   
Tørring-Uldum Folkedansere  

Info: Marianne Lind Rasmussen          
tlf: 23927753 

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

