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SOMMERTRÆF 2017 
i Bogense 

 
9. – 11. JUNI 

 Opvisninger i byen ved Skohuset i Bogense lørdag kl. 14 

 Udflugt til Gyldensteen Strand lørdag kl. 9 
 Legestue i hallen fredag og lørdag kl. 19.30 

 Åbent arrangement lørdag kl. 21-22 i hallen. Syngepigerne fra Søndersø 

 Basen vil være ved Bogense Hallerne, hvor der er omklædning, bad og  
toilet samt mulighed for at campere 

 Vælg selv, hvor meget du vil deltage i 
 Husk tilmelding senest 23. maj  

 
 
 
 

 

 
 

 

Tak for jeres sponsorstøtte til  

 

sommertræf 2017 i Bogense 

Sommertræf 2017 afholdes i samarbejde mellem  
Folkedans Fyn, FD-Region Syddanmark samt 

Folkedanserforeningerne Særslev og Korup-Ubberud  
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Priser og tilmelding Pris /pers. 

Camping / skolelogi fredag og lørdag nat    30 kr./ nat 
Legestue fredag 90 kr.  
Legestue lørdag inkl. underholdning v/Syngepigerne fra Søndersø 90 kr. 
Gåtur: Gyldensteen Strand med guide, inkl. kaffe/brød (maks. 40 pers.) 50 kr. 
Buffet i hallen lørdag aften:  

 Pestomarineret svinekam, kalvesteg, timiankartofler, flødekartofler, 
sauce, mix salat 

 Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser i hallen 

130 kr.  

Husk at tilmelde foreningsfaner, oplys foreningens navn  
 Rundstykker til lørdag og søndag morgen vil kunne bestilles/betales  

ved campingfatter fredag aften 

 Ønske om sukkerfri kage oplyses ved tilmelding 

 

 

Tilmelding og betaling senest 23. maj 2017   

 til Ole Græns, tlf. 62621914, mail: kirstenogole@5750.dk  

 Oplys de punkter, der tilmeldes til /betales for, husk foreningsfaner 

 Efter sidste frist er tilmelding bindende (tilmeldingsskema udsendes til foreninger) 
konto: 3217 4363805272. Du bedes angive navn, forening og ”sommertræf”  
Spillemænd: Ninna Aasen, Claus Lisberg m.fl. 

 Fredag og lørdag aften: alle spillemænd er velkomne 

 Der er mulighed for at deltage i samspil lørdag formiddag kl. 9.30-12.00 i hallen 

 Lørdag Adelgade 81 ved Skohuset i Bogense: Spillemænd spiller ved egne hold, alle 
spiller med ved sange og ind/udmarch i gågaden og til fælles dans efter opvisningerne 

Tilmelding til samspil for spillemænd lørdag formiddag senest 23. maj  

 til Claus Lisberg: claus63odense@hotmail.com eller tlf. 22391560 

 Her gennemgås musik til legestuen lørdag aften – oplys mailadresse af hensyn til noder 

 
Træning for alle de fynske foreningers fælles hold ved Kaj Friis 

 Mandag 29. maj: Særslev Skole, Vestergade 5, 5471 Søndersø 

 Tirsdag 6. juni: Issø Skolen, Skolevej 4, 5771 Stenstrup  

 Musik: Claus Lisberg i Særslev, Ninna Aasen i Stenstrup 

 Begge gange kl. 19.30 – 21.45 (tag kaffekurven med) 

 Pris 40 kr./person for begge træninger betales 1. gang 

 Tilmelding senest 23. maj: Kaj Friis, kajfriis@hotmail.com eller tlf. 22477491 

 Oplys tlf. / mail ved tilmelding 

 

Tag bord og stole med, hvis I vil spise medbragt mad i campingområdet. 
Der må ikke grilles i campingområdet, biler henvises til P-plads. 

  

Program fredag: 

 14.00 - Camping åbner (campingfatter – stævneinfo) 

 17.30 - Fællesspisning af medbragt mad i campingområdet 

 19.30 - 23.30 - Legestue 1. del i hallen v/ Hanne Præst. Legestue 2. del i hallen 
v/Lis Kaa 

Husk service til kaffe/kage og husk FD sangbog 
 

Program lørdag: 

 7.30 - Egen morgenmad i campingområdet 

 9.00 - 11.00 - Travetur på Gyldensteen Strand med guide Jens Bækkelund 

 9.30 - 12.00 - Samspil for spillemænd i hallen til legestuen lørdag aften 

 Fra ca. 12.00 - Frokostpause, egen mad i campingområdet 
 13.40 - Dansere og faner mødes ved Nordfyns Bank, Adelgade 49, Bogense 

 13. 55 - Dansere og faner marcherer til Adelgade 81 ved Skohuset i Bogense 

 14.00 - 16.00 -Velkomst, åbning, opvisninger og sang 
 Velkomst v/ formand Folkedans Fyn, Grete Pedersen 
 Tale v/Borgmester Morten Andersen fra Nordfyns Kommune 
 Opvisningshold: Det fynske foreningshold, Gårslev Folkedansere, Asserballe 

Folkedansere, Særslev/Korup-Ubberuds fælles hold, Øhavskvadrillen. 
 Fællesdans efter opvisningerne (Kaj Friis).  
 Sange: ”Dronningens Dans fra Nordfyn” og ”Når egene knoppes” (kopi udleveres) 

 17.30 - Buffet i hallen.  Medbragt mad kan indtages i hallen. 

  Husk service til maden. Drikkevarer kan købes til rimelige priser i hallen 

 19.30 - 23.00 - Legestue 1. del i hallen ved Merete Vilhelm. I kaffepausen kl. 21 vil 
der være underholdning ved Syngepigerne fra Søndersø. 
Legestue 2. del i hallen ved Pernille Kølleskov. 
Husk service til kaffe/kage og husk FD sangbog 
 

Program søndag: 

 8.00 - Egen morgenmad i campingområdet 

 12.00 - Campingplads og hal lukker 
 
Adresser:    
Bogense Hallerne, Kristianslundsvej 2, 5400 Bogense 
Mødested i byen: Ved Nordfyns Bank, Adelgade 49, 
Bogense 
Åbning: Ud for Adelgade 81, Skohuset i Bogense 
Parkering i byen, evt. ved Fakta (fra Skovvej)  
eller bag Bogense Hotel (fra Vestergade) 
Gyldensteen Strand, Ved Eriksholm, Langø 1, 5400 Bogense, p-plads findes 
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