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Regionens elektroniske nyhedsblad  

             Januar / februar  2019 

Kære læser af Polka-Posten 

Godt Nytår til alle. 

  Jeg håber at det nye A4 format er faldet i god jord, som man siger. I hvert fald er der kommet et par positive reaktioner. 

Min mailboks er fyldt af nye aktiviteter, som skal sættes i Polka-Posten, så det er bare at komme i gang her i det nye år. 

 

 

 

Til foreninger i FD region         

Syddanmark 

Medlemsmøde og Regionsvalg 2019 

Der indkaldes hermed til Medlemsmøde og valg af regionsbestyrelsesmedlemmer i din re-

gion. 

Mødet finder sted i  Plejecenter Mødestedet, Nygade 29, 7200 Grindsted 

Søndag den 27. januar 2019 kl. 10.00 

Mød op og vær med til at bestemme, hvem der skal repræsentere din landsdel. 

 

Mere på næste side 
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Hej alle folkedansere  

fra nær og fjern. 

 

Asserballe og Nord – Als Folkedansere 

indbyder alle danseglade til en herlig                          

kursuseftermiddag / legestue 
 

søndag d. 27. januar 2019 kl. 14 - 17 

    i Svenstrup forsamlingshus, Nordborgvej 50,  

      6430 Nordborg ( ca. 500 m fra Danfoss ) 

 

 

 

 

Der er færge fra Fyn kl. 13 og færge fra Ballebro 13.15 ☺ 

 

Kurset er kombineret med et spillekursus fra                

kl. 10, så der bliver masser af levende musik til.  

Glæd Jer. 
 

Det er lykkedes at få 2 fantastiske instruktører til 

at føre os igennem dagen. 
 

På dansesiden: Rune Dyekjær Pedersen 
 

 Rune er en forfriskende ung  og erfaren dansein-

struktør, der kommer fra Fyn. Han er super god til 

at føre en flok dansere gennem en legestue. 
 

På Spillesiden: Jesper Winther på harmonika.    

  Det koster 50 kr. at deltage,                       

husk at medbringe kaffekurv.                                                                 

Øl og vand kan købes. 

 

Vi håber rigtig mange dansere har lyst til at       

mødes til en god start på 2019. 

 

På gensyn  
Asserballe og Nord – Als Folkedansere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alle spillefolk. 

Asserballe og Nord – Als Folkedansere 

indbyder alle spillefolk til en herlig kursusdag 

med efterfølgende legestue. 
 

søndag d. 27. januar 2019 kl. 10 - 17 

 i Svenstrup forsamlingshus, Nordborgvej 50, 

6430 Nordborg ( ca. 500 m fra Danfoss ) 

Der er færge fra Fyn kl. 9 og færge fra Ballebro 9.15 ☺ 

 

Det er lykkedes at få 2 fantastiske                

instruktører til at føre os igennem dagen. 

På Spillesiden: Jesper Winther på harmonika. 

Jesper spiller i mange sammenhænge, bl.a. 

Phønix, Impuls Trio, Jydsk på Næsen, Anja 

Præst Trio, OstinatExpressen og Baltinget. 

Jesper arbejder primært som musiker, under-

viser, komponist, lydmand og producer.    

På Dansesiden: Rune Dyekjær Pedersen. 

Program for dagen:  

Kl. 10 – 12:       spille 

kl.  12 - 12.30:        frokost  

kl.  12.30 – 13.45   spille 

kl. 14 – 17:    spille til legestue med kaffepause. 

 

Deltagelse og mad og drikke for hele denne 

herlighed er 250 kr.  

 

Tilmelding til bentevos@hotmail.com  eller 

Bentes mobil 61670257  

og betaling til NAF konto 8011 – 1015584 

senest 20.1.19.  

 

Vi håber rigtig mange spillefolk har lyst til at 

mødes til en god start på 2019. 

 

På gensyn  
Asserballe og Nord – Als Folkedansere 

mailto:bentevos@hotmail.com
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Hvor?     Elbohallen  
                Tingvejen 24 , Taulov, 7000 Fredericia 
 
Hvornår?   Fredag den 25. januar 2019 

 

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                                      
  

 

 

 

 

 

Svendborg Folkedansere  

Legestue 
Søndag den 3. marts 2019 

Kl. 13.00 til 17.00 

I Hallen på Nymarkskolen 

Marslevvej 1, Svendborg 

her er super danse gulv. 

 

Instruktør: Lone Schmidt, Jytte Brændgaard 

 

Musik: Karen Nielsen, Henning Vilhelmsen,  

Halldor Sørensen, Bent Riber og Bent Bokær  

 

Entre: Kr. 50.00 

Medbring selv:  

Kaffekurv med indhold 

sangbog og dansesko 

 

Tilmelding senest: 25. februar 2019 

 Ove tlf. 62221485 – 30632156  

io.kjeldsen@svendborgmail.dk 

   Erna tlf. 26218730  erna.k.c@outlook.dk  

           Kirsten tlf. 62671452 – 29661457                                          

   kkras@mail.dk 

mailto:io.kjeldsen@svendborgmail.dk
mailto:erna.k.c@outlook.dk
mailto:kkras@mail.dk
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Hatting IF Folkedansere  

inviterer til legestue  

Fredag den 8. februar 2019 kl. 19,30 til 23,30  

I festsalen på Østerhåbskolen, afd. i Torsted,   

Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens  

 Vi har været heldige med at få 3 unge dygtige konservatori-
um uddannede til spille op til bal.  

Annelene Toft Christensen, Maja Kjær Jacobsen                          
og Rasmus Nielsen + evt. flere  

Dansen ledes af Mie Nielsen  

Aftenens program  

Dansen starter kl. 19,30. Kl. 21,00 kaffebord med boller og 
lagkage. Vi sælger amerikansk lotteri også synger vi et par 

sange. Efter kaffen er der dans til kl. ca. 23,30  

Hele arrangementet får du for kun 90 kr.  

Tag gerne dine naboer, venner, kolleger under armen, og 
mød op til en hyggelig aften med dans og folkemusik på højt 
niveau. Der vil være opstillet borde og stole i salen, så hvis 
benene bliver ømme og du får lidt sved på panden, kan du 

blot sidde og nyde den dejlige musik.  

Vi sælger kolde øl og vand til fornuftige priser.  

Mød op og bliv vild med dans, alle er meget velkomne  

       På grund af borddækning, kaffe/te og kage m.v.                         
Ønsker vi gerne tilmeldinger,  

senest onsdag den 6. februar 2019       

Får i ikke meldt til, så mød op alligevel, så finder vi en stol.  

 

Alice Mikkelsen, tlf. 21565360 eller aamikkelsen@hotmail.com 
Willy Sewerin, tlf. 29893692 eller willysewerin@profibermail.dk  

 

Nr. Hostrup Folkedansere indbyder til: 

 
 

Vi lover at det bliver en rigtig hyggelig aften,                               
hvor du vil få sved på panden 

Medbring selv  kaffe/ the, service…                                             
Vi søger for den helt store sønderjysk kagebord med lagkage.        

     Tilmelder I jer samlet fra foreningen, vil vi reservere bord til jer 
 

           Er du danser?                                                                                                   

Så kan du glæde dig til at møde to instruktør: 
             HANS. ERIK. NIELSEN. HOLSTED. som til daglig er leder  i                  
 Nr. Hostrup folkedansere, og  Lone Schmidt Aabenraa,  
 som er  hun er daglig leder i grænse kvadrillen. 

             Er du spillepige- eller mand? 

Så glæder vi os til at få et stort orkester, hvor alle instru-
menter er repræsenteret. 

Som instruktør på eftermiddagens spillemandskursus, - og 
som forspiller til aftenens legestue, er det lykkedes os at få                                                               
Vibeke Houmark Tittemann Schmidt. 

Vibeke kommer fra Give hun spiller  på harmonika - og så 
er  hun  en dygtig forspiller. 

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne ha´ jeres tilmelding                                
senest onsdag den 20. februar 2019 
Tilmelding til Kaj Pedersen 23 25 01 83                                         
eller Ingrid Pankalla 30 26 79 07 
 

Hele aftenen koster kun 75 kroner, - men så må DU også 
danse, - synge, - slappe af, - spise kage/ lagkage… og drikke 
din medbragte kaffe. 
Kort sagt… kom og få en herlig aften hvor bevægelse og 
hygge er nøgleordene. 

OBS: øl/vand skal købes. 
 

Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedansere 

Sønderjysk legestue i Hjordkærhallen 
Birkholm 20, Hjordkær, 6230 Rødekro  

Lørdag den 23. februar 2019      Kl. 19.30 

 

 

Søndagsdans sæson 

2018 - 19 

 

 

Vi fortsætter søndagsdansen for øvede dansere. 

Her får vi lejlighed til at danse de danse, vi sjæl-

dent når ude i foreningerne, og gerne i længere 

tid. Vi danser på følgende dage  

fra klokken 9.30 – 12.30 inkl. kaffepause 

 

 

  

20.01 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 tilbage. 

Du må meget gerne udbrede kendskabet til hol-

det, vi kan sagtens være flere! 

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.L.p@outlook.dk  
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     inviterer jer/dig til  

      åben danseaften 
med fart over feltet, onsdag den 13. februar 2019  

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. incl. 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 

 

          Efter at have øvet sig hele lørdagen spiller det 
store spillemandsorkester op til dans  

med som instruktør 

   Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at 
danse til et kæmpe spillemandsorkester med  

 som forspiller. 

 

Vi skal danse fra kl. 19.30 til 23.30 afbrudt af en kaffe-
pause, hvor Aabenraa Folkedansere sørger for kagen.  

I skal selv have kaffe/the og service med. 
Drikkevarer kan købes. 

Jo flere vi bliver, jo sjovere er det!!! 

         Entre: 80,00 kr. 

Venlig hilsen 

Spillemandskredsen og 

Aabenraa Folkedansere 
 

Tilmelding senest den: 26. februar 2019 

Gudrun L. Johnsen: Tlf. 21468175 / mail: gudrun@gkjohnsen.dk  

eller Elin Bjerregaard: Tlf. 22345067 /                                                                

mail: elinbjerregaard@hotmail.com 

Fra  Varde Ledig danseleder/instruktør! 
 

På grund af foreningslukning, er jeg ledig               

mandage fra starten af januar.  

Så er der en forening, der mangler en instruktør, 

er jeg klar. Evt. også som afløser. 

Venlig hilsen 

 

Carlo Nielsen 

Damvej 5 

7300 Jelling 

Tlf.: 2086 2548  Mail: carlo-nielsen@jellingnet.dk 

mailto:carlo-nielsen@jellingnet.dk
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Korup-Ubberud Folkedansere 
inviterer til 

Forårslegestue 
 

lørdag den 23. februar, 2019,                                                          
i Hårslev Forsamlingshus 

Bogensevej 56, 5471 Søndersø 
Kl. 18.00 – 23.30   

Aftenens program: 
 
Kl. 18.00    Fællesspisning med medbragt mad til et                                                            

        fællesspisebord. 

          Foreningen giver brød og smør. Man kan også med   

        bringe sin egen mad. 

Kl. 19.30-23.30  Legestue afbrudt af kaffepause, hvor der serveres      

                  kaffe med kagebord 

Legestuen ledes af:  Hanne Ladefoged Præst og Dorte Jørgensen 

Musikken leveres :  Claus Lisberg, Ninna Aasen,Tonny Jensen   

        m.fl. 

Øvrige spillemænd er meget velkommen og får kaffen og 
kage. Man kan henvende sig til Claus Lisberg: 
claus63lis@hotmail.com og få tilsendt noder. 

 
Der vil være service til maden og kaffen og det skal derfor 

IKKE medbringes.   
 

Entre inkl. kage og kaffe: 90 kr. –                                                       
Øl, vand og vin kan købes. 

 

Tilmelding til spisning og legestue                                                  
skal ske senest den 16. februar 2019  
til: Grete Pedersen tlf.  2374 1157,                                                             

e-mail: grete.pedersen370@gmail.com 
eller Lydia Andersen, tlf: 5194 1166,                                                    

e-mail: lydde58@hotmail.com  
 

Venlig hilsen  og på gensyn    
 

Korup-Ubberud Folkedansere  

      Højskoledag på  
     Rødding Højskole  
 
for ”Dansere i den  modne alder”  

Fredag den  5. april 2019  

Musik: Grus i Maskinen  

Instruktør: Tove Pedersen, Holstebro 

 
09.45  Ankomst  
10.00  Kaffe med bolle – morgensang  
10.30  Dansekursus  
12.00  Højskolens dejlige frokostbuffet  
13.15  Opsamling og legestue  
14.30  Eftermiddagskaffe med kage  
15.00  Sangtime v/Grethe Moesner og orkestret  
15.45  Legestue  
17.00  Skuld Gammel Venskab 
 
Pris: Medlemmer af Folkedans Danmark 425,00 kr  

Ikke  medlemmer  450,00 kr  
 

Tilmelding og indbetaling senest 8. marts 2019  
reg. nr. 2005 kt. nr. 0749178434  

 
Skriv eller ring til Gudrun Johnsen 

21468175/74662140 gudrun@gkjohnsen.dk  
 

Kristian Møller Pedersen 29836464/75321470   
kristian7520@gmail.com  

 
Opgiv venligst navn/navne, tlf.  og forening 

 
 

Seniorudvalget Region Syddanmark 

Stævneområdet i Varde 

mailto:claus63lis@hotmail.com
mailto:gretep47@hotmail.com
mailto:lydde58@hotmail.com
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Ang. Thyregodtræffet, så vedhæftes alle oplysninger som 
ekstra files til Polka-Posten. 
De det ønsker at deltage, kan så selv printe program, tilmeldin-
ger osv. 
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Spiller op til dans i  
Tinghøj Forsamlingshus  

Stilbjergvej 57, 6800 Varde  
 

Tirsdag d. 12 februar kl. 19.30  
 

Vi starter 18.30 med fællesspisning: 
Karbonader med kartofler og grønærter  

 

Pris: 175 inkl. dans og kaffe  
 

Tilmelding til spisning senest 1. februar på:  
birteagerbo@bbsyd.dk eller sms til 41479609  

Først til mølle—max. 80 til spisning  
Tilmelding registreres ved betaling:  

mobil-pay nummer: 41479609  
eller konto: 5998 5020078  

 

HUSK besked til beløbsmodtager: RS2019 + dit navn 
Pris for dans og kaffe: 75 kr.                                                  

Vin – øl – vand – sodavand købes til rimelige priser  
 
 
 
 
Hilsen Varde og Omegns            
Folkedanserforening  
 

Vi ses  

                                                                        Fredensborg 27-12-2018 

Kære folkedanservenner fra Danske Folkedansere                

og DGI. dans og musik. 

Først tak til alle jer der var med til at gøre Folkedansens 

dag i Tivoli til en oplevelse i anledningen af 175 års           

jubilæet i Tivoli. 

Det var første gang at vi var ca. 350 dansere og 50 spille-

folk på en enkelt dag, samt at der var ca. 100 unge delta-

gere under 25 år det var flot. 

Igen i 2019 holder vi Folkedansens dag i Tivoli, jeg har 

netop fået godkendt dato som bliver søndag 2. juni 2019, 

så skulle i endnu engang have lyst til at komme og gøre 

dagen festlig er i hermed inviteret. Skriv til mig Leif Mad-

sen på mail: helleogleif.madsen@mail.dk og gerne et ca. 

tidspunkt i gerne vil optræde på mellem kl. 11-19.30. Så 

vil jeg indpasse jeres ønsker så tæt på som muligt. 

Tilmelding senest 31-03-2019, så jeg kan planlægge i god 

tid. 

Med ønske om endnu et godt danse år for alle, sender 

jeg de bedste Jule og Nytårs hilsner til jer. 

Hilsen 

Leif Madsen, formand 

Folkedans Danmark, Region Hovedstaden 

mobil 23721819 

Kjørmesbal 
Spillemandslauget FANDANGO 

Horsens 

Indbyder til sit årlige Kjørmesbal. 

Bemærk ændringen. 

Søndag d. 20 januar 2019 kl 14 – 17.30 

I Østerhåbsskolens festsal 

Sdr. Torstedvej 1, Horsens. 

 

Vi byder som sædvanligt på en                          
traditionel baleftermiddag, 

med lystig dans og sang. 

 

 

OBS!  

Medbring selv kaffe/the/brød. 
 

Øl og vand kan købes. 

Pris 50 kr. 

 

Kenneth Krak styrer musik og dans. 

Evt. spørgsmål kan stilles til: 

Vagn Andersen tlf. 60788749                                                
Email: vagn-ha@stofanet.dk 

Holger Andersen tlf. 29871926                                               
Email: holgerhatting@gmail.com  

mailto:helleogleif.madsen@mail.dk
mailto:vagn-ha@stofanet.dk
mailto:holgerhatting@gmail.com
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Traditionen tro inviterer  

Vejle Vesteregns Folkedansere til:  
 

  KYNDELMISSEFEST 
Lørdag den 2. Februar i  

Lindeballe Forsamlingshus 

Åstvej 54, 7321 Gadbjerg 

 

    Kl. 17.30:    

Spisning med lækker fest-menu 

 

    Kl. 19.30:  

Jelling Spillemandslaug spiller op 
til dans og 

Erik Kristensen, Vendsyssel                    
som leder. 

 

    

PRISER: 

   Spisning og legestue: Kr. 225,- 

   Legestue inkl. kaffe med lagkage og 
kringle: Kr. 90,- 

 

Tilmelding til spisning senest 28/1 til 
Knud Vilstrup på tlf: 75 73 82 74  

El. 50 54 52 74   eller e-mail 
ik.vilstrup@mvb.net 

 

 

 

 

 

GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL EN 
HYGGELIG AFTEN MED MASSER AF 
DANS OG GOD MUSIK 

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:  

• Medio februar     Sidste frist for indlæg  10.2 

• Medio marts       Sidste frist for indlæg  10.3 

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. Ger-

ne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 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 rammerne. 

 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes 

uden opretshaverens tilladelse. 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre 

relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt 

muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er 

også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark 

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i    

artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke nød-

vendigvis 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  

mailto:ik.vilstrup@mvb.net
mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

