April 2019
Regionens elektroniske nyhedsblad
Velkommen til aprilnummeret.
Vigtig information!
For nogen uger siden blev der udsendt en meddelelse omkring træningen til Landsstævnet i Varde.
Glem alt om den. Der er kommet et par ændringer. Bl.a. en datoændring.
Udgaven i dette nummer af Polka-posten er den eneste gyldige. (indtil videre) :-)

Ændring af Hjemmesideredaktøren: Fremover er det også redaktøren af Polka-Posten, der står for
hjemmesiden. Desværre kan den nye redaktørs computer ikke sætte tingene så pænt op. Der arbejdes på sagen,
men det kan blive svært at løse. Bare se nedenstående udklip. Kommer til at fylde dobbelt så meget.

Tak til Anine for det store arbejde hun har lagt i at få styr på hjemmesiden, og senere har været ansvarlig for
oplægning af de mange arrangementer.
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Rødding Højskole
Højskoledag for Dansere i den modne alder.
Sådan har Seniorudvalget i Region Syddanmark
sendt invitationer ud i 13 år. Den sidste gang lykkedes
det desværre ikke at få tilmeldinger nok til at det kunne lykkes at få arrangementet til at hænge sammen
og med stor beklagelse har vi måtte aflyse dette års
arrangement. Vi havde jo nok en fornemmelse af
hvor det bar hen, med dalende tilslutning de seneste
år, blev bunden nået i år.

Vi har 10 års jubilæum og derfor inviterer vi

Højskolearrangementet overtog Seniorudvalget efter
at den gamle Amtsforening for Folkedans i Ribe Amt
blev nedlagt ved Regionsdannelsen i 2007. Lis og
Otte Holck Nielsen, Anne Kathrine og Anders Clausen
m.fl. var ophavsmænd til Højskoledagen i 2006.

til legestue i

Stubbæk Forsamlingshus
Dybkærvej 2, Stubbæk 6200 Aabenraa

Vi havde i Seniorudvalget set frem til at Højskoledagen skulle være det arrangement vi skulle bruge vores ”krudt” på, Efter vi de seneste år har måttet vinke
farvel til et Ældrelegestue arrangement i
”Guldkrogscentret” Vejle nov. 2014. Aflysning af et
Kursus med Per Sørensen på Eventyrgården i Janderup i samarbejde med Varde Folkedansere nov. 2016
og igen aflysning af Søndagslegestue i Nr. Hostrup
febr. 2018. flere af arrangementerne har kørt i flere år.
Også inden for folkedansen må vi sande ”At ting har
sin tid”.

Lørdag den 11. maj 2019 Kl. 20.00

Musik: Hans Arne Hausted m. fl.
Dansen ledes af Anne Iben Hausted
Vi skal selvfølgelig have kaffe med lagkage og
der skal synges sange udvalgt af Hans Arne.

Pris 75 kr.

Vi i Seniorudvalget har haft et godt samarbejde med
at få arrangementerne op at stå, selv om der har været noget arbejde med at finde lokaler, musik og ledere til de forskellige arrangementer, har vi hygget os
med det. Vi var tilfredse når opbakningen var med os
og det økonomisk kunne hænge sammen.

Tilmelding til formanden
Lise Lund elfi@youmail.dk 25323744

Tilmelding senest den 1. maj 2019
Først til mølle princippet :-)

Kristian Møller Pedersen
(Formand for Seniorudvalget i DF. Region Syddanmark)

INVITATION TIL LEGESTUE

Musikken leveres af Spillemandslauget Fandango under ledelse af Kenneth Krak.

Lørdag den 6. april 2019

Grethe Juul og Ulla Bøttcher leder dansen.

Folkedanserforeningen Fandango inviterer til
legestue lørdag den 6. april 2019. i Festsalen på Østerhåbskolen – afdeling Torsted,
Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens.

Pris for dette herlige arrangement er:

Entré inkl. spisning og kaffe 140 kr.
Entré legestue inkl. kaffe 60 kr. Der skal købes øl, vand og vin.

Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.00
1 stykke med sild efterfulgt af tre stykker
smørrebrød og 1 snaps.

Tilmelding senest den 26. marts 2019
til Niels Bøje: 20672637 eller
boeje62@gmail.com

Plastikbestik er tilgængelig, hvis andet ønskes, medbringes selv.

Wivian Rantoft: 40825485
eller wivran@gmail.com

Legestue fra kl. 19.30 inkl. kaffe med småkager.
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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

Er du interesseret i dette
spændende sommerkursus på
Snoghøj, så er der medsendt et
”Link” i selve mailen med Polkaposten. Her kan du læse hele
programmet for ugen.

www.snoghoj.dk/korte-kurser/
folkedans
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Fredag den 7. juni 2019 kl. 19.30
i Aale-Hjortsvang Minihal
(Pogensvej 5, Aale, 7160 Tørring)
Betina Mørup Ahlers leder dansen,
Anders Løager og Jørgen Nickelsen står for musikken
Entré inkl. kaffe og kagebord kr. 90,
Unge under 25 år 50 kr.,
Venlig hilsen
Tørring-Uldum Folkedansere
Info: Marianne Lind Rasmussen
tlf. 2392 7753

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
eller direkte til redaktøren

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

Mail ang. hjemmesiden sendes til:

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

petersko@profibermail.dk

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

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.

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.

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

•

Slut april, sidste dato for indlæg 24.3

•

Slutning af maj. Sidste frist for indlæg 24.5

Hjemmesideansvarlig: 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.
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