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Regionens elektroniske nyhedsblad  

            August   2020 Region Syddanmark 

Kære læsere derude i sensommerlandet. 

   Måske skulle jeg have omdøbt denne udgave til Corona Posten. Det meste af det relaterer 

alligevel  til den trælse og drilske virus. Da den startede i marts, var de fleste vel overbevist 

om at den var væk i løbet af et par måneder, og vi kunne se frem til et dejligt landsstævne i 

Horsens, som der var blevet arbejdet hårdt på.  Sådan skulle det ikke gå, og her midt i august, 

er det stadigt usikkert, om vi kan det hele taget kan starte op med folkedans i løbet af de næ-

ste 3-5 uger.  Hvis vi så på en eller anden måde starter op, hvordan kan det så foregå på en 

sikker måde, da de fleste af os ligger i den  farlige aldersgruppe. 

   Landsforeningen en kommet med et  udkast, som kan findes på Hjemmesiden, men som 

service er den selvfølgelig kopieret og bringes på side 3. 

   Foruden denne anvisning, afholdes der to møder i Region Syddanmark, hvor der er          

mulighed for  deltagelse af foreningsbestyrelser, instruktører og andre,  der ønsker at vide 

mere. 

 

Mandag den 24. august kl. 19.00 på 

Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa 

Eller 

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 i  

Forsamlingshuset, Østergade 33, 5500 Middelfart 

 

Selve indbydelsen med tilmelding findes på næste side. 
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Kan vi danse folkedans igen og hvordan? 
 

Der er mange spørgsmål der presser sig på op til sæsonstart. Der sker meget lige nu, hvor-
dan stiller det os, som folkedansere? Kan vi danse, hvilke regler skal vi overholde, hvad er 
regeringens og DIFs retningslinjer? 

 

Jeg har aftalt med regionerne, at jeg kommer ud i hele landet og fortæller om de nyeste 
retningslinjer. Jeg vil også gerne vende jeres bekymringer og sammen vende løsninger. Li-
gesom jeg gerne vil høre jeres ideer, så de gode ideer kan deles med resten af foreninger-
ne. 

 

Jeg håber, I vil prioritere mødet meget højt og helst møde op med både instruktører og 
bestyrelsesmedlemmer, så vi kan få diskuteret, både hvordan vi opfører os før vi danser, 
efter vi danser og i kaffepausen. Men også får diskuteret hvilke danse kan bruges, og hvilke 
kan ikke bruges. 

 

Vi vil gerne se repræsentanter fra de forskellige foreningers bestyrelser, danseinstruktører 
og andre som det kunne være relevant for. 

Mandag den 24. august kl. 19.00 på 

Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa 

Eller 

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 i  

Forsamlingshuset, Østergade 33, 5500 Middelfart 

 

Tilmelding af hensyn til let forplejning senest den 22. august til:                                     
Regionsformanden på 2247 7491 eller mail kajfriis@hotmail.com  

 

På gensyn til en vigtig dag i folkedansens tegn.  

Med venlig hilsen 

Region SYDDANMARK og Jan Kirk Todsen, formand 

mailto:kajfriis@hotmail.com
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Retningslinjer for genoptagelse af folkedans. 
Status pr. 13. august 2020. 

  

Forudsætningen er, at medlemmer og frivillige skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne. 

Alle skal tage et fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herun-

der at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes 

generelle retningslinjer. 

Disse retningslinjer er udarbejdet af Folkedans Danmarks styrelse på baggrund af myndighedernes generelle retningslinjer 

samt specifikke retningslinjer udarbejdet i samarbejde mellem myndighederne, Sportsdanserne og DIF. 

Vi skal være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen. 

 

Det betyder følgende: 

• Det er vigtigt, at vi har fokus på hoste-etikette, håndhygiejne og kontaktpunkter. 

• Der skal være håndsprit tilgængeligt og der skal forefindes engangshåndklæder. 

• Der skal være fokus på styring af deltagerantal og dette skal holdes indenfor de gældende restriktioner for forsamlinger, 

som pt er max 100 personer. 

• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. For besøgende, der sidder ned, er det 2 m2. Det vil sige, 

at i et lokale på 100 m2 må der være 25 dansere. 

• Vi skal være opmærksomme på, at dans er fysisk anstrengende og derfor udåndes luftbårne partikler. Vi skal derfor sikre 

god udluftning af lokalerne. 

• Der skal kunne holdes en meters afstand overalt, også i omklædningslokaler og køkken. 

• Der skal kunne sikres hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (minimum en gang dagligt). Kontaktpunkter er 

fx dørhåndtag, bordoverflader, vandhaner, toiletsæder, lyskontakter og gelændere. 

• Når der danses, bør der primært danses pardanse, ikke kredsdanse. Og der bør ikke foretages skift af dansepartnere i par-

dans. Ved kvadrille danse skal alle 4 par være de samme hele aftenen, det samme gælder for 2 pars danse. Om muligt skal 

deltagerne samles i familiegrupper. Grupperne må ikke flettes. Det bør overvejes at skifte kæder ud med andre figurer, 

f.eks. parvis vals eller polka rundt i kvadrillen. 

• Der skal være 2 meter imellem de dansende par. 

• I kaffepausen skal den 1-meters afstand overholdes og alle bedes tage eget service med og tage det med hjem igen for 

opvask. Hvis der synges skal der være 2-meters afstand. Man kan rejse sig op og stå i en stor kreds. 

• Hvis ansigt-til-ansigt-danse skal danses, kan man eventuelt øge trygheden med mundbind. 

• Det anbefales generelt, at vi skal være tilbageholdende med ansigt-til-ansigt-kontakt. 

  

Vigtigst af alt: Alle skal føle sig trygge! 

  

Husk at dette er anbefalingerne lige nu d. 13. august. De kan blive ændret flere gange inden sæsonstart i sep-

tember. Vi følger løbende op og udsender nye retningslinjer, når det skønnes, at der er behov for dette. 

  

Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 66185860 eller på mail folke-

dans@folkedans.dk 

 

Styrelsen. 
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  Vise ord om kaffe 
I starten var ikke alle lige begejstrede for denne 

sorte drik.  I  en fælleserklæring fra 1674 sagde 

kvinderne følgende. 

”Kaffe leder mænd til at spilde deres tid, skolde deres 

fingre og bruge alle deres penge. Alt sammen for en 

lille smule sort, tyk, rædselsfuld, bitter og ildelugtende 

pøl af vand” 

 

Det er heldigvis blevet bedre med tiden.   

Her er lidt citater fra kendte og ukendte personer. 

Et gab er et lydløst skrig efter kaffe. – ukendt  

 

Jeg kan lide min kaffe stærk, ikke dødbringen-

de.  -Col. Potter i TV-serien M*A*S*H  

 

Min blodtype er Gevalia. -ukendt  

 

Om jeg gerne vil have kaffen sort? Findes det i 

andre farver? -ukendt  

 

Alle skulle tro på et eller andet her i livet. Jeg 

tror jeg vil have mig en kop kaffe mere. -

ukendt  

 

Jeg har ingen problemer med koffein. Jeg har 

problemer uden koffein. -ukendt  

 

Kaffe dufter som friskmalet himmel.                                                             

Jessi Lane Adams  

 

Cappuccino is sex in a cup. -Anthony T. Hincks  

 

Hvis det ikke indeholder koffein, så er det ikke 

kaffe! -ukendt  

 

En Evighed: Den tid det tager at lave en kop 

espresso, om morgenen. -ukendt  

 

Koffeinfri? Nej tak, det er farligt at fortynde 

koffeinen i mit blod. -ukendt  

 

Følg dit hjerte, men tag kaffen med—ukendt 

 

Kaffe skal være sort som helvede, stærk som 

døden og sød som kærlighed. -Tyrkisk ordsprog  

 

Irsk kaffe er den eneste drik, der i et enkelt 

glas giver dig alle fire essentielle fødevare-

grupper: alkohol, koffein, sukker og fedt.    

Alex Levine  

 

Jeg ville gerne stoppe med at drikke kaffe, 

men jeg er ikke typen der giver op så let. -

ukendt  

 

Koffein er ikke et rusmiddel, det er vitamin! -

ukendt  

 

Morgenmad: En 1-liters Caffè Latte med et su-

gerør. -ukendt  

 

Selv dårlig kaffe er bedre end ingen kaffe 

 

I Seattle har man ikke fået kaffe nok, før du 

kan tråde nålen på en symaskine… mens den 

kører. -Jeff Bezos  

https://kaffeninja.dk/kaffeopskrifter/
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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 07,  Sidste frist for indlæg  9. februar 

• Uge 11,  sidste dato for indlæg  8. marts 

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  

 

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

