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Kom og vær` med til ”sangtime”, en travetur, vores  ”åbning” ved brugsen eller to forrygende opvisninger i hallen 
  

Fredag den 5. juni  2015 
kl. 20.30 – 21.45 

Sangarrangement 
v/Arne Ploug  
samt kaffe og kringle i 
cafeteria i Stenstrup 
Hallen, Lærkevej 1A, 5771 
Stenstrup 
 
 

Kom og vær med til sang ved 
Arne Ploug.  
Der serveres kaffe og kringle 
under arrangementet.  
Tag evt. LDF sangbogen med. 
 
Tilmelding nødvendig af hensyn til 
kaffe/kringle. Pris: 50 kr. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lørdag den 6. juni  2014 
kl. 9.45 – 11.45 

Velkomst, 
åbning, 
opvisninger og 
sang 
 
På Stationsvej ved brugsen 
Velkomst v/ formand for  
Folkedans Fyn, Grete Pedersen 
Tale v/Hans Erik Jørgensen, tidl. 
kommunal politiker i Egebjerg 
Kommune 
Opvisningshold: Det fynske 

foreningshold, Gårslev, Egebjerg 
Kvadrillen (Stenstrups lokale 
forening), Fynbodanserne og  
Øhavskvadrillen  

Sange:  
Jeg bærer med smil min byrde og 
Nu er dagen fuld af sang  
(kopi udleveres) 
 
Ingen tilmelding – bare kom,  
det er gratis 

 

Lørdag den 6. juni 2015  
kl. 14 – 16. 

Travetur på Øhavsstien og 
Svinehaverne, kaffe og 
kage ved Egebjerg Mølle, 
hvor der vil være et  

lille musikarrangement 

v/Ninna Aasen og Claus Lisberg  
 

Der er ikke parkering ved møllen, men 
det er muligt at 
parkere i vejsiden på 
Tørvelong, herfra er 
der sti til møllen. 
 

Mødestedet er i 
vejknækket på 
Tørvelong, hvor der også er en lille P-
plads. 
 

Tag godt travefodtøj på og klæd jer på 
efter vejret. (vi har selvfølgelig bestilt 
klart vejr og solskin). 
Der er mulighed for adgang til toilet i 
møllen. 
Tilmelding nødvendig af hensyn til 
kaffe/kage og opdeling i mindre 
grupper. Pris: 40 kr.  

 

Lørdag den 6. juni 2015 
kl. 20.40 – ca. 22.00:  
opvisning ved nogle af landets 
bedste grupper 

Mellem 
Broerne 
og 

 
Folk Danes 
 
 
Dette 
arrangement 

starter med kaffe og lagkage i 
hallens cafeteria fra kl. 20.40  
 
fra kl. 21.30 er der to 
fantastiske opvisninger i den 
lille hal. 

Stenstrup Hallen, Lærkevej 
1A, 5771 Stenstrup  
 
Tilmelding nødvendig af hensyn til 
kaffe/lagkage. Pris: 50 kr

 

SOMMERTRÆF 2015 
Stenstrup 5.– 6.– 7. juni 

 
 

Tilmelding senest 19. maj 2015: jypile@gmail.com - evt. yderligere information ved Svend og Bente: tlf. 62262301  
Betaling kan ske ved tilmelding på konto: 3217 4363805272 eller ved indgang. Se mere: www.folkedansfyn.dk 
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