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Regionens elektroniske nyhedsblad  

            November/december 2019 

Til Polka-Postens læsere 

  Her kommer december / januars aktiviteter i Region Syddanmark.  Bare lige for at advare jer, inden I får 

morgenkrydderen i den gale hals, så har regionsbestyrelsen besluttet sig for, at næste Medlems/valgmøde, 

foregår i samarbejde med en af de slesvigske folkedanserforeninger, der hører med under regionen.          

Derfor finder mødet sted i Flensborg. Bestyrelsen synes også, at det kunne være spændende med et lidt 

anderledes møde. Vi starter dagen med morgenkaffe, og senere er der byvandring med fokus på                    

romfabrikationen. ( og en smagsprøve)  Læs det hele i invitationen. Håber alle synes om ideen. Så er der jo 

også mulighed for at få forsyninger med hjem til en forhåbentlig varm sommer.                                                                    

Bemærk i øvrigt, at det er en lørdag! 

    Jeg ved ikke lige hvad der sker, men der er endnu ikke dukket en eneste invitation op til et jule- eller nyt-

årsbal.  Hvis der skulle dukke noget op, så kommer der et lille julenummer af Polkaposten. 

Region Syddanmark 
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Julebal i  Tøjhuset 
Gothersgade 34, 7000 Fredericia 

 

lørdag den 7.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 

 

EFTERÅRSLEGESTUE 

GYMNASTIKFORENINGEN 

VERNINGES 

FOLKEDANSERE 

indbyder hermed alle folkedansere 
fra nær og fjern til efterårslegestue. 

Lørdag den 23. november 2019                                            

kl. 19.30 til kl. 23.30 

   Verninge Skole, Langstedvej, 5690 Tommerup  

 
 

Legestuen bliver ledet af: Rune 

 
Musikken bliver leveret af: Arne og Peter 

 

Andre musiker er velkomne.  

Vi giver kaffen og lagkage. 

 
Vi har dækket bordet til kaffe og lagkage. 

Vi sælger øl og vand til rimelige priser. 

Deltagelse i lejestuen, entre, kaffe og lagkage                     

kr. 80,00  
 

Tilmelding senest d. 19. november til: 

 
Grete Frederiksen tlf.: 28 83 75 80                                 

mail: scharff@mail.dk 

Helle Vestergaard tlf.: 20 99 21 21                                  
mail: vestergaard@nypost.dk  

 

 

 

GYMNASTIKFORENINGEN 

VERNINGES 

FOLKEDANSERE 

indbyder hermed alle folkedansere 

fra nær og fjern til efterårslegestue. 

Lørdag den 23. november 2019                                       

kl. 19.30 til kl. 23.30 

            Verninge Skole, Langstedvej 

             Verninge  5690 Tommerup 
 

Legestuen bliver ledet af: Rune 

 

Musikken bliver leveret af: Arne og Peter 

Andre musiker er velkomne.  

 

 

 

 

Vi giver kaffen og lagkage. 

 

Vi har dækket bordet til kaffe og lagkage. 

Vi sælger øl og vand til rimelige priser. 

Deltagelse i lejestuen, entre, kaffe og lagkage 

kr. 80,00 

Tilmelding senest d. 19. november til: 

 

Grete Frederiksen tlf.: 28 83 75 80                         

mail: scharff@mail.dk 

Helle Vestergaard tlf.: 20 99 21 21                   

mail: vestergaard@nypost.dk  

mailto:scharff@mail.dk
mailto:vestergaard@nypost.dk
mailto:scharff@mail.dk
mailto:vestergaard@nypost.dk
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Bilag til indkaldelsen til Medlems og valgmøde i Flensborg 
 
Ang. byvandring med smagsoplevelse, så må der forventes en egenbetaling på 20 kr.                     

Det er mest på grund af smagsprøven   
I er selvfølgelig ikke tvungne til af deltage i dette, men kan så evt. bruge tiden på egen hånd.            
Vi synes dog, det vil blive en ekstra god oplevelse med en guidet rundtur. 
 
HUSK en god påklædning, der passer til vejret. Januar er som regel kold. 
 
Da det jo er en lang køretur for mange, kan vi jo organisere noget samkøring, så snart tilmel-
dingsfristen er udløbet.  

Husk evt. traileren, hvis I er mange, der skal have fyldt øldepotet op til en aktiv sommer   

 

Oversigt over Parkering i nærheden:  

• Gratis Parkering i gården ved Flensborghus + følg blå linie 

Parkering ved havnen + følg blå linje gennem Olof Samson Gang.                                                                        

Husk Euro mønter til Parkering på havnen
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Otterup Folkedansere  

vil hermed invitere                                     

alle der har lyst 

 til at lære at danse Lancier  

 

Søndag den 23.februar 2020 Kl: 14,00-17,00 

Det foregår på Sletten skole  

afd. Otterup Skolegade 12 i f3 

Musik: Bent Bokær,  m.fl.? 

 Instruktør: Aksel Rasmussen 

Tag kaffekurven med og få et par  

hyggelige timer sammen med os. 

Entre 50,00 kroner 

Hilsen bestyrelsen for Otterup Folkedansere 

 v/ Carl Nielsen tlf. 21 83 82 02 
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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                                   

eller direkte til redaktøren 

Mail ang. hjemmesiden sendes til:  

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

• Uge 02,  sidste dato for indlæg  5. januar 

• Uge 07,  Sidste frist for indlæg  9. februar 

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: Peter Skouenborg                        

petersko@profibermail.dk  

Vejle Vesteregns Folkedansere    

Inviterer til 

 

 

 

Lørdag den 1. Februar i                                              

Lindeballe Forsamlingshus                                      

Åstvej 54, 7321 Gadbjerg  

     Kl. 16.30: Koncert med Jelling Spillemandslaug                            

 Kl. 17.15: Spisning med lækker fest-menu  

     Kl. 19.30: Jelling Spillemandslaug spiller op                       

         til dans og Lone Schmidt leder dansen.  

       PRISER:   

      Koncert, Spisning og legestue: Kr. 250,-        

Legestue inkl. kaffe med kringle                                 

og lagkage: Kr. 90,-  

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til spisning senest 27/1 til  Knud Vilstrup 

på tlf: 50 54 52 74 – 60 54 68 74 eller e-mail 

ik.vilstrup@mvb.net  

  

GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL EN HYGGELIG 

AFTEN MED MASSER AF DANS OG GOD MUSIK  

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

