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Regionens elektroniske nyhedsblad  

                          April  2021 

Til Polka-Postens læsere 

Vi nærmer os slutningen af april og dermed også sidste frist for tilmelding til  Sommertræffet på Fanø.     

Ud fra meldingerne fra myndighederne ser det ud til at træffet kan afholdes.  Max 100 personer må der 

være i forsamlingshuset.  Lige nu kender vi ikke de endelige regler for antal M2 pr. person.                                   

Skal der stadig anvendes mundbind? Må vi danse.  Men vi håber det lykkes. 

Vi må stadig gå ud fra, at der kan være krav om Coronapas, men med den alder de fleste af os har, burde vi 

være vaccineret før afholdelse af Sommertræffet.  

    I stævneinformationen lagde vi op til ca. 110 deltagere. Vi må nok stoppe ved de 100 for ikke at få pro-

blemer med forsamlingsreglerne. Så hvis I ikke allerede er tilmeldt stævnet, så er det vist på tide. Som det 

ser ud lige nu er der stadig en del pladser ledige. De betyder at vi kan være nødt til at annoncer evt. rest-

pladser i Trin og Toner, så medlemmer fra de øvrige regioner kan tilmelde sig. 

 

   På næste side er lige en opdateret side fra sidste nr. af Polka-Posten. 

 

      Lørdag, d. 8. maj har stævneudvalget planlagt en tur til Fanø, for at se på de forskellige faciliteter.                
Hvis nogen har et spørgsmål ang. stævnefaciliteterne eller andet ang. stævnet kan I sende det til mig via  
mail   petersko@profibermail.dk    

 

 Stævnet har nu en Facebookside:  Fanøtræf 2021 

Region Syddanmark 
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Sommertræf på Fanø 11.7-16.7 - 2021 
 

Som indledning til de næste mange sider omkring Sommertræffet på Fanø                 
vil jeg her opridse de vigtigste informationer / datoer / frister 
 

 Tilmeldingen starter d. 1. april og sidste frist er 1. maj ( 1. juni for øvrige 
regioner.)  Først til mølle princippet. NY max omkring 100 deltagere 

 

 Medlemmer fra Region Syddanmark har førsteprioritet, men der forventes ledige pladser, 
så medlemmer fra andre regioner også kan tilmelde sig.   

 

 Campingpladserne skal reserveres senest 10. maj. !!!!  Kodeord ”Folkedans” 
 

 I starten af maj sender vi pr. e-mail et tilmeldingsskema ud omkring de forskellige                    
aktiviteter. Skemaet udfyldes ud fra vejledningen. Kontakt mig, hvis I har problemer.          
Peter tlf. 23 42 33 66  

 

 Tilmeldingsskemaet til ønskede aktiviteter skal returneres senest 6. juni (udsat fra 1. juni)                                 

Gem selv en kopi!! 
 

 Når vi endelig er sikre på, at vi må afholde stævnet uden væsentlige restriktioner vil alle 
modtage en e-mail med indbetalingsoplysninger / kontonr., og betalingsfrist. 
 

 Der er lavet en Facebookside, som vi håber på, at mange af jer vil følge.                          

Søg efter Fanøtræf 2021  
 
Vær forberedte på, at der kan komme krav om evt. ”Coronapas” eller andet for at deltage i 
stævnet.  Stævneudvalget vil gerne opfordre alle til ekstra forsigtighed i ugen op til stævnet, så 
ingen møder op med virus.   
 

Har I nogen symptomer op til stævnet, der kunne ligne dem fra Covid 19, så bliv hjemme, og 
kom kun hvis en efterfølgende Coronatest er negativ. 
 

Andre informationer: 
 

• Der kan ikke reserveres pladser på færgen til Fanø. 
 

• Lørdag er ikke den bedste dag at tage færgen til Fanø. Rigtig mange sommerhusturister 
rejser derover om lørdagen, og det kan give lange ventetider.                                                             
Prisen er den samme alle dagene i hele højsæsonen. 

 

• Medbring gerne mønter og små sedler til kontantbetaling i baren. 
 

• På Rindby Camping betales med 2 kr. mønter for at benytte badet.                                   
Saml rigeligt med 2 kroner hjemmefra. 

 

• Husk evt. håndsprit, mundbind o.a. hvis det stadig kræves i visse situationer. 
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Fra Fanø Guide , Jan Alber Jepsen, har udvalget modtaget disse forslag  
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Har jeres forening en Facebook side! 
Hvis I ikke har det, hvad er så begrundelsen? 

 

 Ikke interesseret 

 Ingen i foreningen kan lave sådan side 

 Vi bruger ikke Facebook 

 Vil ikke risikere at nogen kan snage i vores privatliv. 

 Det nytter alligevel ikke noget. 

   Der kan være mange grunde til, at jeres forening ikke har en Facebookside, men nu  kan foreningen i hvert 
fald få hjælp til at få lavet en. Frivillige medlemmer fra flere regioner har gennem kurser og Webseminarer 
fået lært lidt om, hvordan vi kan hjælpe jeres forening med at oprette sådan en Facebook side. 

    Brugt rigtigt, er Facebook et godt og gratis medie, der kan nå ud til rigtig mange mennesker på kort tid.     
Ikke det, at der vil ske mirakler angående medlemstallet, men Facebook kommer ud til mange andre end           
netop folkedanserne. Jo mere vi gør opmærksom på vores eksistens, desto større er chancen for, at der kan 
dukke nye medlemmer op.  

    Hvis I gerne vil høre mere, eller have hjælp til at oprette en Facebook side, så skriv til:                                              
petersko@profibermail.dk    Jeg er en af kursusdeltagerne, og vil så formidle kontakt til en der kan hjælpe, 
eller selv hjælpe til.  Vi er helt vilde med at komme i gang.   

    I skal naturligvis gøre jer nogen overvejelser om, hvem i foreningen, der i så fald skal bestyre og lægge ting 
på jeres Facebook side.  Også dette kan vi lære jer. 

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 25. opdatering af Sommertræffet + det løse 

• Uge ???   I august engang.   

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

Udkommer normalt 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 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 

nødvendigvis 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

