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Regionens elektroniske nyhedsblad  

             Oktober—November 2018 

Lørdag, d. 29. september var der Frivilligseminar i Varde 
 
Her blev vi blandt mange andre ting præsenteret for det kommende landsstævne 
2019 i Varde.  

Sct. Jacobi Skole 

Vigtigt! Dato på invitation til ”tips og ideer” er ændret! 
Den 17.11 er den korrekte!! ( side 4 ) 
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  Velkommen til legestue  
  i Multihallen i Kollerup 
 
   Kollerupvej12, Kollerup, 7300 Jelling 
 

  Lørdag den 3. november  
  kl. 19:30 
 

  Musik: 

  Jelling Spillemandslaug 
 

  Instruktør: 

  Anette Bech Dalstrup, Horsens 
 

  Vi glæder os til at se jer 
  til en festlig danseaften med  
  dejlig musik! 
 

   Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kagebord 
 

  Jelling Spillemandslaug,  
 

 Søndermarkens Folkedansere  
 

 og Jelling Folkedansere 
 
 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til  

Legestue og bal  

 

i Verninge forsamlingshus  

Fredag d. 23. november   

kl. 19.30 – 23.30  

  

Musik: Johnnie Frederiksen  

og Arne Jørgensen m.fl.  

  

Entre: 80 kr. Unge 18 – 25 år 60 kr. Børn/
unge 10 – 17 år 40 kr. Max. 80 deltagere.   

  

Aftenens program:  

19.30 – 21.00 Legestue v. Rune Pedersen  

21.00 – 21.30 Kaffepause  

(medbring egen kaffekurv m.v.)  

 

21.30 – 22.00 Fællessang v.  

Anne Vestergaard  

 

22.00 – 23.30 Bal  

  

Tilmelding til Hanne på  

mail@verningelund.dk  

eller sms til 4219 9298  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sv87onrlwJvKIM&tbnid=c-QsaC28FJ5nrM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fla.de/?UNF=4b&ei=uN0VVIOZMYiBywOwq4CICw&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNFV78Y8-f8Z7btHlHbLFmbgL6r9Sw&ust=14
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=FluHfIxJ2LzE0M&tbnid=BtTEn1eURR_RwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_10028870_violin-and-fiddlestick-isolated-with-clipping-path.html&ei=tNsVU_OVIs7a4QSy0oG4DA&bvm=bv.62
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZGqx81dJgPMDIM&tbnid=p_zpFH9gIa8RJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dba.dk/musikinstrumenter/musikinstrumenter/harmonikaer/maerke-roland/&ei=St4VU6WPN-Sn4gTHyYCgDw&psig=AFQjCNGR4aEI_hP
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EFTERÅRSLEGESTUE  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Indbyder alle til legestue  

fredag d. 2. nov. kl. 1930- 2300   
på Vejstrup Efterskole,  
Højskolevej 49, Vejstrup  

 
     Instruktører: Lis Kaa og Tina Skov 
 
     Musik: Foreningens egne spillemænd mf.  

 Alle fremmødte spillemænd er  
velkomne, får entre og kaffe.  

  
Alle er meget velkomne.  

 
Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr.  

 
Børn under 12 år gratis  

  
  
  
  
  
 
 

 
Tilmelding senest d. 28. okt. 2018  
Jørgen 22372977 / Tove 30247466    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oktoberbal  
 
 

 
 Johnny Frederiksen   

&   
Rasmus Nielsen  m/backup    

 spiller op til bal    
 

den 27. oktober 2018 kl. 19.30   
 

i Aale Minihal,  
   

Pogensvej 5,  Aale, 7160  Tørring      

 
Entré inkl. kaffe og brød   

 
Voksne - 90 kr.   

unge under 25 år - 50 kr.    
 

 Vi glæder os til at se jer   
 

til efterårets 
bedste bal.  

  
TUF-Dans  
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Særslev Folkedansere  
 

Indbyder til 40 års jubilæumsfest  
 

Lørdag den 17. november 2018  

 

I  NFE-Hallen, Østergade, Særslev, 5471 Søndersø  
 

Program: Kl. 14.30 – 17.00:  

Spillemænd M/K indbydes til at gennemgå aftenens program sammen med Jesper Vinther Petersen, 

som spiller for ved aftenens legestue.  

 

Kl. 17.30 – 19.00   Spisning med fællessange.  

 

Kl. 19.30 – 23.30  Jubilæumslegestue under festlig ledelse af Lone Schmidt, Lis Kaa, Hanne Præst og  

                      Inge Just, som alle har betydet meget for Særslev Folkedansere  

 

Kl. 21.00 – 22.00  Kaffepause med boller og lagkage samt underholdning ved gruppen BRAOININ,  

                      som har rødder på Nordfyn og spiller irsk folkemusik.  

 

Priser:  Hele festen inkl. middag, legestue, boller, lagkage og underholdning 190 kr.  

             Legestue, boller, lagkage og underholdning 70 kr.    

 

             Aftenens spillemænd betaler 100 kr. for middag, kaffe, boller og lagkage.  

 

          Menu:   Ananasring med hønsesalat og flutes,  

                        Sprængt svinekam, stegt som vildt, flødekartofler og broccolisalat.   

 

                        Vin, vand og øl skal købes ved festen – behagelige jubilæumspriser   

 

Hvad I skal huske at medbringe ud over det gode humør:  
Tallerkner, glas, bestik, kaffe/te, sangbog og de bløde sko.  

 

Tilmelding af både spillemænd og dansere:  
Senest den 2. november til Inger tlf. 2947 8885, e-mail ingerp@saknet.dk,  

                               eller  Anne-Grete, e-mail; agh.spejder@gmail.com, tlf. 60891477 

  

Betaling samtidig med tilmelding til:  
Anne-Grete Hansen: konto 2376 – 5670194930, eller MobilePay: nr. 6089 1477.  

  

På gensyn til et festligt jubilæums arrangement i Særslev.  

 

Mange hilsner  

Anne-Grete Hansen, Særslev Folkedansere  
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Brørup – Holsted  
                     folkedansere  
 

inviterer til  
 

Landsby bal.  
 
Hvornår:  
fredag den 23. november kl. 19.30 
 
Hvor:   
Føvling forsamlingshus.  
Bobølvej 6 6683 Føvling. 
    
Pris:    
80. Kr. inc. Sønderjysk kaffebord. 
 
Øl og vand kan købes.  
 

Leder:    
Kirsten Sørensen fra Gørding. 
 
Musik:   
Grus i maskinen. 

 
Du/ I medbringer godt humør. 
Vi sørger for, at huset er varmet op,  
og gulvet er danseklar. 
 

Tilmelding til Hans Erik Nielsen  
 
På  heni59@hotmail.com  
 
eller på 50 91 40 81 mandag – torsdag 
efter 15.00 fredag efter 12.00 
 
tilmelding efter først til mølle  
 
 

Hilsen. 
Bestyrelsen  
Brørup – Holsted folkedansere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hambo  og  Sønderhoning  

 

Mandag, d. 19. november  kl. 19.30  

afholder Gårslev Folkedansere en  

temaaften med de lidt specielle trin. 

Gårslev Sognegård,  

Skolegade 22, Gårslev, 7080 Børkop 
 

Har nogen lyst til at være med,  

så er alle velkommen. 
 

Prisen er kun 30 kr. 

 

Husk kaffen !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårslev Folkedansere 

petersko@profibermail.dk  

mailto:heni59@hotmail.com
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 Julebal 
i   

Tøjhuset 
Gothersgade 34, 7000 Fredericia 

 

lørdag den 1.december  
kl. 19.30 

Fredericia Spillemandslaug  
spiller op til dans  

 

 
           

 

Kom og vær med til en aften,  
hvor traditionen byder,  
at der er musik, dans,  

fællessang og  
julehygge i Tøjhuset ☺ 

 

Drikkevarer købes i Caféen, der har 
åbent hele aftenen 

 

 VELKOMMEN  
 

Entré:  
75 kr. inkl. kaffe/the og julekager 

 

Arrangør:  
 

Fredericia Spillemandslaug 
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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 november 

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

Udkommer ikke :  Juni og juli, samt december?  
 
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  

 

 
 

 

 

 
 

Søndagsdans sæson 2018 - 19 

Vi fortsætter søndagsdansen for øvede dan-
sere. Her får vi lejlighed til at danse de dan-
se, vi sjældent når ude i foreningerne, og 
gerne i længere tid. Vi danser på følgende 
dage  

fra klokken 9.30 – 12.30 inkl. kaffepause 

04.11 med Rune på Gelsted skole 

25.11 med Lis på Åløkke skolen i Odense 

27.01 med Lis på Gelsted skole 

24.02 med Merete på Åløkke skolen i   
      Odense 

31.03 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 tilba-
ge. 

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

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.L.p@outlook.dk  

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

