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                 Kære læsere.      

Den bedste nyhed vi har fået længe.  Der bliver et Landsstævne i 2023 

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder og aktiviteter for Folkedansere og Spillemænd  

                              i  Region Syddanmark  

 

Oktober 2022 

Fælleslegestue Hedens 

Folkedansere m.fl.            

29. okt. 

Legestue i Verninge                   

Folkedansere 19.11 

Åben danseaften 19.10 

Højderyggens FD 

Legestue i Kollerup 

5. nov.  
 Nyt fra Dans Danmark 

Brudager FD                                  

Efterårslegestue 4.11  

Frivilligseminar 

11. nov. 
 

   

Braking News 
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Invitation til en dag i                
frivillighedens tegn 

Lørdag den 12. november 
2022 kl.10.30-16.00 

 
 
Dans Danmark indbyder nu til frivilligseminar. Dette afholdes på Dalum Land-
brugsskole, Landbrugsvej 65 i Odense. 
Indbydelsen gælder alle frivillige i Dans Danmark og er således ikke udeluk-
kende for bestyrelsesmedlemmer. Deltagelsener gratis.  
Der vil ikke blive udbetalt kørselsgodtgørelse fra forbundet.  
 

Tilmelding foregår via hjemmesiden senest 14.10. 
 
Program: 
Fra kl. 9.30                  Get-together med morgenbrød og kaffe/te 
10.30                          Velkomst ved formand Jan Kirk Todsen 
10.45-12.00                Frivillighed anno 2022 
12.00-13.00                Frokost og pause 
13.00-14.30                Workshops (du vælger ved tilmelding). 
                                   a. Medlemsrekruttering via events 
                                   b. PR og brug af sociale medier 
                                   c. Formandsnetværk 
                                   d. Kassererens opgaver 
14.30-14.45                Pause og mulighed for at hente kaffe/te/kage 
14.45-15.45                Aktivitetsudvalgenes time 
15.45-16.00                Afrunding ved formand Jan Kirk Todsen 
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Generelle oplysninger. 

Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på  

Polka-posten, så send en mail til: 

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

• Start november 

• Sidst i november Jul og nytårs arr,! 

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli,  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. 

Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes 

senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstids-

punkt. 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. 

at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artik-

ler, hvis disse af en eller anden grund falder uden 

for rammerne. 

Brug af billeder og artikler:                                                 

Artikler, billeder med mere, må ikke videreanven-

des uden opretshaverens tilladelse. 

 

Annoncer, mm.:                                                          

Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og an-

dre relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil 

så vidt muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Dans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangemen-

ter er også gratis for medlemmer af Dans 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: Anita på kontoret i                     

  Odense. anfa@dans-danmark.dk  

        Husk at sende arrangementet til Anita,        

   så det kommer på hjemmesiden /              

   aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer 

 

 

27. oktober:  

Virtuelt møde for alle medlemmer i  klubber,              

der er medlem af Dans Danmark.  

 

12. november:  

Frivillig Seminar for alle ildsjæle i  klubber,              

der er medlem af Dans Danmark.  

Sidste tilmelding 14. oktober!! 

 

 


