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Nr. Hostrup Folkedansere indbyder til:
Sønderjysk legestue i Hjordkærhallen
Birkholm 20, Hjordkær, 6230 Rødekro

Lørdag den 23. februar 2019 Kl. 19.30
Vi lover at det bliver en rigtig hyggelig aften,
hvor du vil få sved på panden
Medbring selv kaffe/ the, service…
Vi søger for den helt store sønderjysk kagebord med lagkage.
Tilmelder I jer samlet fra foreningen, vil vi reservere bord til jer

Er du danser?

Vi har 10 års jubilæum og derfor inviterer vi

Så kan du glæde dig til at møde to instruktør:
HANS. ERIK. NIELSEN. HOLSTED. som til daglig er leder i
Nr. Hostrup folkedansere, og Lone Schmidt Aabenraa,
som er hun er daglig leder i grænse kvadrillen.

til legestue i

Stubbæk Forsamlingshus

Er du spillepige- eller mand?

Dybkærvej 2, Stubbæk 6200 Aabenraa

Så glæder vi os til at få et stort orkester, hvor alle instrumenter er repræsenteret.

Lørdag den 11. maj 2019 Kl. 20.00

Som instruktør på eftermiddagens spillemandskursus, - og
som forspiller til aftenens legestue, er det lykkedes os at få
Vibeke Houmark Tittemann Schmidt.

Musik: Hans Arne Hausted m. fl.
Dansen ledes af Anne Iben Hausted

Vibeke kommer fra Give hun spiller på harmonika - og så
er hun en dygtig forspiller.

Vi skal selvfølgelig have kaffe med lagkage og
der skal synges sange udvalgt af Hans Arne.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne ha´ jeres tilmelding
senest onsdag den 20. februar 2019
Tilmelding til Kaj Pedersen 23 25 01 83
eller Ingrid Pankalla 30 26 79 07

Pris 75 kr.

Hele aftenen koster kun 75 kroner, - men så må DU også
danse, - synge, - slappe af, - spise kage/ lagkage… og drikke
din medbragte kaffe.
Kort sagt… kom og få en herlig aften hvor bevægelse og
hygge er nøgleordene.

Tilmelding til formanden

Lise Lund elfi@youmail.dk 25323744
Tilmelding senest den 1. maj 2019

OBS: øl/vand skal købes.

Først til mølle princippet :-)

Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedansere

24.02 med Merete på Åløkke skolen i Odense

Søndagsdans sæson
2018 - 19

31.03 med Merete på Gelsted skole
Musikken leveres igen af Mogens og Agnete. Vi
fastholder prisen på 50 kr. pr gang.
Håber at se dig / jer. Meld meget gerne tilbage.

Vi fortsætter søndagsdansen for øvede dansere.
Her får vi lejlighed til at danse de danse, vi sjældent når ude i foreningerne, og gerne i længere
tid. Vi danser på følgende dage

Du må meget gerne udbrede kendskabet til holdet, vi kan sagtens være flere!
Venlig hilsen Hanne Præst

fra klokken 9.30 – 12.30 inkl. kaffepause

Hanne.L.p@outlook.dk
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Indbyder til legestue
i Nymarkskolens gymnastiksal
Nymarken 47 5300 Kerteminde

Lørdag den 2. marts 2019.
Vi starter igen i år kl. 18.00 med spisning af medbragt mad (husk service hertil )

Efter at have øvet sig hele lørdagen spiller det
store spillemandsorkester op til dans
med

Øl og vand kan købes.

som instruktør
Kl. 19.30 spiller musikken op til
dans, som ledes af Nicolas.

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at
danse til et kæmpe spillemandsorkester med
som forspiller.

Husk skiftesko og godt humør – vi
sørger for kaffe/te og lagkage. ( husk service )

Vi skal danse fra kl. 19.30 til 23.30 afbrudt af en kaffepause, hvor Aabenraa Folkedansere sørger for kagen.
I skal selv have kaffe/the og service med.
Drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest den 23. februar til.
Knud Thygesen, tlf. 60936192
Mail: knudthygesen@gmail.com

el. : Bent Just Larsen, tlf. 40141432

Jo flere vi bliver, jo sjovere er det!!!

Mail: ib.just@webspeed.dk

Entre: 80,00 kr.

Musik. : Vores nye spillemænd Jørgen Dickmeis
og Maren Halberg, og alle de spillemænd der har
lyst at deltage.

Venlig hilsen
Spillemandskredsen og
Aabenraa Folkedansere

Entre og kaffe. : 85.00 kr.
( Spillemænd gratis adgang incl. kaffe og lagkage ).

Tilmelding senest den: 26. februar 2019

Alle er velkommen til en glad aften med folkedans.

Gudrun L. Johnsen: Tlf. 21468175 / mail: gudrun@gkjohnsen.dk
eller Elin Bjerregaard: Tlf. 22345067 /
mail: elinbjerregaard@hotmail.com

Venlig hilsen Bestyrelsen.
Kerteminde-egnens Folkedansere

Spillemandstræf og
Generalforsamling
i Spillemandskredsen

Hele det omfattende program er
vedhæftet mailen med Polka-Posten

Sidste tilmelding var faktisk i
tirsdags, så skynd jer lige hvis I vil
med. Tilmelding: Via
www.spillemandskredsen.dk
”Spillemandstræf og Generalforsamling” senest tirsdag den 12. februar 2019.
Tilmeldingen er bindende.

Fredag—Søndag
1.-3. marts 2019 på
Hærvejsskolen ved Fladhøjhallen,
Skovbrynet 10, 6230 Rødekro
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Højskoledag på
Rødding Højskole

Korup-Ubberud Folkedansere
inviterer til

Forårslegestue
lørdag den 23. februar, 2019,
i Hårslev Forsamlingshus
Bogensevej 56, 5471 Søndersø
Kl. 18.00 – 23.30
Aftenens program:

for ”Dansere i den modne alder”
Fredag den 5. april 2019
Musik: Grus i Maskinen
Instruktør: Marianne Timmermann, Bramming

Kl. 18.00 Fællesspisning med medbragt mad til et
fællesspisebord.
Foreningen giver brød og smør. Man kan også med
bringe sin egen mad.

09.45
10.00
10.30
12.00
13.15
14.30
15.00
15.45
17.00

Kl. 19.30-23.30 Legestue afbrudt af kaffepause, hvor der serveres
kaffe med kagebord
Legestuen ledes af: Hanne Ladefoged Præst og Dorte Jørgensen
Musikken leveres : Claus Lisberg, Ninna Aasen,Tonny Jensen
m.fl.

Ankomst
Kaffe med bolle – morgensang
Dansekursus
Højskolens dejlige frokostbuffet
Opsamling og legestue
Eftermiddagskaffe med kage
Sangtime v/Grethe Moesner og orkestret
Legestue
Skuld Gammel Venskab

Pris: Medlemmer af Folkedans Danmark 425,00 kr

Øvrige spillemænd er meget velkommen og får kaffen og
kage. Man kan henvende sig til Claus Lisberg:
claus63lis@hotmail.com og få tilsendt noder.

Ikke medlemmer 450,00 kr

Tilmelding og indbetaling senest 8. marts 2019
reg. nr. 2005 kt. nr. 0749178434

Der vil være service til maden og kaffen og det skal derfor
IKKE medbringes.
Entre inkl. kage og kaffe: 90 kr. –
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding til spisning og legestue
skal ske senest den 16. februar 2019
til: Grete Pedersen tlf. 2374 1157,
e-mail: grete.pedersen370@gmail.com
eller Lydia Andersen, tlf: 5194 1166,
e-mail: lydde58@hotmail.com

Skriv eller ring til Gudrun Johnsen
21468175/74662140 gudrun@gkjohnsen.dk
Kristian Møller Pedersen 29836464/75321470
kristian7520@gmail.com

Opgiv venligst navn/navne, tlf. og forening

Seniorudvalget Region Syddanmark

Venlig hilsen og på gensyn
Korup-Ubberud Folkedansere
Fredensborg 27-12-2018

Det

Kære folkedanservenner fra Danske Folkedansere
og DGI dans og musik

sunde alternativ

.

Først tak til alle jer der var med til at gøre Folkedansens dag i Tivoli til en
oplevelse i anledningen af 175 års jubilæet i Tivoli.
Det var første gang at vi var ca. 350 dansere og 50 spillefolk på en enkelt
dag, samt at der var ca. 100 unge deltagere under 25 år det var flot.
Igen i 2019 holder vi Folkedansens dag i Tivoli, jeg har netop fået godkendt dato som bliver søndag 2. juni 2019, så skulle i endnu engang
have lyst til at komme og gøre dagen festlig er i hermed inviteret.
Skriv til mig Leif Madsen på mail: helleogleif.madsen@mail.dk og gerne
et ca. tidspunkt i gerne vil optræde på mellem kl. 11-19.30. Så vil jeg
indpasse jeres ønsker så tæt på som muligt.
Tilmelding senest 31-03-2019, så jeg kan planlægge i god tid.
Med ønske om endnu et godt danse år for alle, sender jeg de bedste
Jule og Nytårs hilsner til jer.
Hilsen Leif Madsen, formand Folkedans Danmark, Region Hovedstaden
mobil 23721819
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Til denne spændende tur er
der 12-14 ledige pladser.
Hvis I er interesserede, så
kontakt Dorthe: 28 83 37 94
mail: ejvind.dorthe@hotmail.com
Der er afgang fra
Gårslev Sognegård lørdag morgen.
Tidspunkt meddeles senere.
Evt. en opsamling langs ruten på
E45, hvis der er tilmeldinger fra
det sønderjyske.
Læs hele programmet på vedhæftet fil.
Tilmelding skal ske hurtigst, da
rejseselskabet skal have reserveret
de ekstra værelser!!!

Mvh. Gårslev Folkedansere

Brug af billeder og artikler:
Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes
uden opretshaverens tilladelse.

Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

Annoncer, mm.:
Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre
relevante ting indenfor folkedansen/musikken

Polka-posten, så send en mail til:

pr.udvalg@folkedans-syd.dk
Mail ang. hjemmesiden sendes til:

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt
muligt blive bragt i bladet.

anine@todsen.eu

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er
også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark

•

Medio marts

Sidste frist for indlæg 10.3

•

Medio april

Sidste frist for indlæg 10.4

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.

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.
Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?

Redaktionen består af:

Dead line: En uge før bladet forventes udkomme. Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 5-6
uger før det aktuelle arrangementstidspunkt.

”Redaktør”: Peter Skouenborg,
petersko@profibermail.dk

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.

Hjemmesideansvarlig: Anine Todsen

anine@todsen.eu

6

