Oktober 2019
Regionens elektroniske nyhedsblad
Til Polka-Postens læsere
I oktober fejrer Danske Folkedansere deres 90 års jubilæum. I den anledning er der lavet flere arrangementer rundt omkring i regionerne. I region Syddanmark var det planen, at vi skulle afholde et eftermiddagsarrangement 3 steder i regionen. Placering i hvert af de gamle amter. Lokalerne var reserverede, men
desværre lykkedes det ikke danseudvalget at finde musik/leder til arrangementet i Odense. Undskyld alle
fynske dansere. I er selvfølgelig velkommen til en af de jyske arrangementer. Køreturen er lidt lang, hvis I
kommer helt fra øst eller Sydfyn, men fyld bilerne op.
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Særslev GFs Folkedansere
indbyder til Legestue

med nordfynsk kæmpe-kaffebord
i den gamle NFE-Hal,
Østergade 24, Særslev, 5471 Søndersø
lørdag den 2. november 2019 kl. 19.30

med fart over feltet,

med Lone Schmidt og
Jesper Vinther Petersen

onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19.30 – 22.00
(uge 42 – skolernes vinterferie)

Entré og kagebord 80 kr.

i Nørre-Snede Hallen, Skolegade 16B, 8766 Nr.Snede.

Vi dækker bord med blomster og servietter
og tilbyder det store nordfynske kagebord med
medlemmernes specialiteter, men kaffekanden
må I selv tage med.

Leder: Kenneth Krak
Musik: Vibeke Houmark Smidt, Peter Smidt,
Olav Pedersen, Mathilde Smidt.
Der er plads til gæstemusikere

NB: Af miljøhensyn beder vi jer også i år

Pris: 60 kr. incl. kaffe/the.

selv medbringe service til eget brug.

Hvad man ønsker at nyde til kaffen,

Alle spillemænd M/K, som har lyst til samspil
med Jesper, inviteres til NFE-Hallen kl.15.30,
hvor Jesper vil gennemgå aftenens program,
som spillemænd kan få tilsendt på forhånd.
Vi sørger for opvartning af spillemænd.

skal man selv medbringe.

Husk skiftesko.
ALLE er hjertelig velkommen.

Husk service, kaffen, sangbogen og de bløde sko!
Tilmelding af både spillemænd og dansere senest den 24.
oktober til Inger Ploug, tlf. 2947 8885, ingerp@saknet.dk
eller Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 1477,
agh.spejder@gmail.com

Højderyggens Folkedansere
tom.g.hansen@mvbmail.dk

GYMNASTIKFORENINGEN
VERNINGES
FOLKEDANSERE

Vi giver kaffen og lagkage.

indbyder hermed alle folkedansere
fra nær og fjern til efterårslegestue.

Vi har dækket bordet til kaffe og lagkage.
Vi sælger øl og vand til rimelige priser.
Deltagelse i lejestuen, entre, kaffe og lagkage

Lørdag den 23. november 2019

kr. 80,00

kl. 19.30 til kl. 23.30

Tilmelding senest d. 19. november til:

Verninge Skole, Langstedvej
Verninge 5690 Tommerup

Grete Frederiksen tlf.: 28 83 75 80
mail: scharff@mail.dk
Helle Vestergaard tlf.: 20 99 21 21
mail: vestergaard@nypost.dk

Legestuen bliver ledet af: Rune
Musikken bliver leveret af: Arne og Peter
Andre musiker er velkomne.
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Jubilæum og
Efterårsfest

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 18.30 - 23.00

på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted
Vi serverer en 2-retters menu, og senere
er der kage til den medbragte kaffe

Lørdag den 26. oktober 2019
Da Aksel Rasmussen har været instruktør
for Otterup Folkedansere i 40 år, vil vi
gerne fejre ham ved en reception i
Kantinen på Sletten Skole
afd. Otterup Skolegade 12

Ca. kl. 20 starter legestuen med
Hans Muurmann og Ulla Lykke Alnor
som instruktører,
Og vores spillemænd spiller op til dans.

Kom og vær med fra klokken 16,00-17.30
Fra klokken 18,00 til 23.00
er der efterårsfest i F3.

I bedes selv medbringe drikkevarer til maden
+ kaffe/the
I skal også selv have service og bestik med.!

I bedes tage en ret mad med til et ta’selv bord

Pris for hele aftenen: 235 kr.

Vi køber brød, smør og bager lidt kage til kaffen.
Øl og vand kan købes.

Pris for legestue og æblekage 75,00 kr.

Medbring selv bestik, service, glas og kop samt
Kaffe/te

Aabenraa Folkedansere

Spisning fra 18,00 til 19,30.

Tilmelding og betaling
senest den 16. oktober

Vi danser til kl. 21,00 hvor vi drikker kaffe/te.
Derefter danser vi til klokken 23,00.
med ledelse af Rebekka og Aksel

Betaling på kontonr.: 1551 0003449718
eller på MobilePay: 25 14 34 25

Bent Bokær med flere spiller til.

(Susanne Åberg)

Pris 75,00 kroner.
Tilmelding til legestue
senest den 16.oktober

Tilmelding til:
Preben R, Jensen tlf: 60 90 20 80
mail: preben6230@outlook.dk

Til Carl Nielsen Tlf: 21838202 eller
mail nielsen@otterup-folkedansere.dk

Gudrun Johnsen: tlf: 21 46 81 75
mail: gudrun@gkjohnsen.dk

Søndag den 23.februar 2020 Kl: 14,00-17,00
Det foregår på Sletten skole
afd. Otterup Skolegade 12 i f3
Musik: Bent Bokær, m.fl.?
Instruktør: Aksel Rasmussen
Tag kaffekurven med og få et par
hyggelige timer sammen med os.
Entre 50,00 kroner
Hilsen bestyrelsen for Otterup Folkedansere
v/ Carl Nielsen tlf. 21 83 82 02

Otterup Folkedansere
vil hermed invitere
alle der har lyst
til at lære at danse Lancier
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Hellehallen Vrenderupvej 40 C, 6818 Årre
Lørdag den 26. oktober 2019
kl. 18.00 - ca. 23.00 (Dørene åbnes kl. 17.30
og spisningen starter kl. 18.00)
Legestuen starter kl. 19.30

Kaffe/ te med lagkage

Tilmelding/betaling senest 14. okt.
Beløbet indsættes på konto nr. 77291338547
eller Mobil-pay: 41 47 96 09

Pris for spisning og legestue kr. 225

Ved tilmelding/betaling. Oplys navn og forening,
hvis I ønsker at sidde ved samme bord!

Menu: Buffet med 2 retter mad

Pris for legestue og kaffe: kr. 75

På festligt gensyn

Instruktør: Lone Schmidt

Helle Folkedansere, Hedens Folkedansere,
Ølgod GU Folkedansere, Varde
& Omegns Folkedanserforening

Musik: Bendix Rødgaard med venner.
Kom og vær med til en festlig aften med
glad musik og dygtig instruktør.

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

•

Uge 45, sidste dato for indlæg 31.10

•

Uge 49, Sidste frist for indlæg 30.11

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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