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Regionens Elektronisk nyhedsblad  

September 2015 

       Ja, det er jo lige ved, at man ikke kan kalde dette nummer for September nummeret. Desværre røg jeg 
ind i en lidt travl periode, der også sendte mig en tur til Polen.  Så midt i al denne travlhed løb tiden simpelt 
fra mig.  Håber ikke der er sket nogen skade. 
     
     Hvis der er nogen, der har planer om at melde sig til Instruktøraspirantkurset, som aspirant eller danser, så 
er det lige op over med sidste tilmelding.  Danseudvalget ligger søvnløse om natten af bekymring for, om der 
nu  er nok tilmeldinger, så meld jer nu, så de kan få ro i sindet.  Gårslev Folkedansere glæder sig til at være 
værter for 3. gang. Husk også at bakke op omkring aspiranternes legestue lørdag aften. 
 
   Kurset med  større og sjældne danse har udsat tilmeldingsfristen, så det kan stadig nås. ( side 4) 
 
  Så er sæsonen for alvor begyndt med diverse legestuer, efterårsfester, æblekagelegestue og hvad foreninger-
ne nu kalder dem.  Find dem inde i bladet. Der er masser af tilbud. 
 
   I øvrigt håber jeg, at de forskellige foreninger er kommet godt i gang, og at der måske er kommet enkelte 
nye medlemmer. Det er jo vanskelige tider, hvad det angår. 
 

    
 
Lørdag og Søndag 12.-13. september var der mulighed for at 
opleve jernbanemuseet i Odense, mod at danse lidt. Museet 
fejrede 150 år for indvielsen af den fynske jernbane. Om lørda-
gen, var der desværre kun to par tilmeldte, men vi havde en 
dejlig dag, med godt vejr. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Der var rigtig meget at se på museet, og der var også tide til en 
lille tur med det gamle tog. 

Tjaa, hvem er mannequiner, og hvem er virkelige. 

Interiør fra en ældre Kongelig Salonvogn.  
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Til lokalforeningerne. 
 

Ang. Folkedanseren.dk 
 

Kære folkedanserforeninger. 
Folkedanseren.dk??  Hvad er det for noget, tror jeg at mange af jer vil sige?   
Folkedanseren.dk er Folkedans Danmarks fælles webportal. Alle kan tilmelde sig fol-
kedanseren.dk. Ud over at være stedet hvor Folkedans Danmarks administration af 
medlemmer, foreninger og regioner foregår, er folkedanseren.dk også en form for folkedansens egen 
"Facebook", hvor man kan finde venner og dele informationer med hinanden. 
Desuden har foreningerne mulighed for at oprette foreningskalender, arrangementsliste, lave spørgeskema-
undersøgelser m.v. på Folkedanseren.dk og få dem vist på foreningens egen hjemmeside. 
Jeres kasserer, eller hvem der nu styrer medlemmer og kontingent til Folkedans Danmark, kender jo godt 
funktionen med at logge sig ind på folkedanseren.dk, for at registrere medlemmer og betale kontingent til 
Folkedans Danmark – 
 

men på folkedans.dk kan I meget mere, så nu går vi et skridt videre!!  
 

I har hidtil skullet indsende oplysninger om jeres forening til regionen. Altså oplysninger om dansedage. 
dansesteder, instruktører, spillemænd osv.. Der er foregået på lidt forskellige måder i de 5 regioner, men 
nu flytter vi også denne funktion over på folkedanseren.dk . 
 
Hvordan går man så det? 
Den person der hidtil har styret medlemssystemet kan gøre det uden videre, men han/hun kan også 
”udnævne” andre personer i foreningen, så de også har adgang til at redigere disse oplysninger. 

På Folkedans Danmarks hjemmeside www.folkedans.dk kan I under menupunktet ”Om FD” og under-
punktet ”Folkedanseren.dk” kan I hente diverse trin-for-trin vejledninger. 
 
Vejledning for Dansere om Folkedanseren.dk. (Hvordan man tilmelder sig folkedans.dk) 

Vejledning i hvordan der oprettes yderligere administratorer i foreningen. 

Vejledning i hvordan man redigerer foreningsoplysninger. 
 

Resultatet af jeres anstrengelser vil blive vist på siden ”Klubber” som man kommer til fra lands-
foreningens - og regionernes sider med medlemsforeninger. Oplysningerne er offentlige, så hvis man 
”googler” jeres foreningsnavn, vil der også komme en henvisning til jeres oplysninger på folkedanseren.dk. 

Hvis I kommer i problemer, så kontakt regionens superbruger: 

  

Region Syddanmark: 
 
Anine Todsen  pr.udvalg@folkedans-syd.dk  Mob: 5099 2935  
Peter Skouenborg  pr.udvalg@folkedans-syd.dk  Mob: 2342 3366 
 

 

Med venlig hilsen 

Styrelsen og Regionerne 

http://www.folkedans.dk
mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
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Ny tilmeldingsfrist:  Fredag, d. 2. oktober 
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 Horsens & Omegns Folkedansere  
 

indbyder til  
 

Stiftelsesfest  
 

Torsted Skole  
Lørdag den 24. oktober 2015  

Program: Kl. 19.30 Dansen begynder. Kl. 
21.00 Kaffe/te med brød.  

 

Kom og vær med,  

Alle er velkommen, jo flere vi er samlet,  
jo sjovere er det.  

 

Danseinstruktør er Grethe Juul.  

Musikere er Helle & Leif Tølløse  
samt Olav Pedersen  

Øl og sodavand kan købes. 
  

Pris: kr. 90,00 inkl. kaffe/te med brød.  
 

Henvendelser kan ske til:  
Ingelise Jørgensen tlf.: 2423 5395  

mail ikjj@Stofanet.dk  
eller Hanne Lind tlf.: 2063 2506  
mail hanne.ove.lind@gmail.com  

 
Prøv foreningens hjemmeside:  

horsens-folkedans.  
 

Mange folkedansehilsner  
og på gensyn  
Bestyrelsen  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ok-

toberbal  
i Aale Forsamlingshus  

(  

Aale Bygade 33, Aale, 7160 Tørring)  

Fredag den 30. oktober kl 19.30  
 

Dansen ledes af Ib Jensen fra Als  

musikken leveres af  

fam. Hoffland og fam. Smidt  
 

 Entré, kaffe + kage er 80 kr  
 

Yderligere info hos Formand  

Lone Søndergaard tlf: 61753007  

eller www.tu- folkedans.dk  

 

 

 

 

 

Hatting IF Folkedansere  
 

Inviterer til ”Åben danseaften”  
 

i Hatting Forsamlingshus  
Overholm 2, Hatting 8700 Horsens  

 

Mandag den 26. oktober 2015 Kl. 19,30 til 21,45  
 

Leder: Anchen Junker Sørensen  
Musikken spilles af Arne Mikkelsen,  

Henning Pleshardt, Stephan Hansen og  
Palle Mikkelsen + evt. flere  

 

Entre: kun 25 kr.  
 

Medbring selv kaffekurven, øl og vand kan købes  
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          Så er der igen efterårsfest hos  

            Gårslev Folkedansere. 
 

       Det sker Lørdag d. 31. Okt. 2015  
 

                i Gårslev Sognegård 
 

          Skolegade 22,  7080 Børkop. 
 
 

Aftenen starter kl. 18.00,               
hvor vi spiser alt den gode mad, som vi hver 
især har medbragt i rigelig mængde, til en 

fælles buffet. 
 

Der skal også medbringes diverse tallerkner, 
glas og bestik. 

 

Der sælges gode vine og øl / vand  
til rimelige priser. 

 

Ca. kl. 19.45 ryddes bordene, og dansen  
kan starte. 

 
Igen i år er det Lone Schmidt + instruktør-
aspiranter, der leder dansen, og musikken 
leveres af Dorthe L. Jørgensen, og Tom Elbert 
+ ? 
 

Der er kaffe og kager på et passende  
tidspunkt.  
 
Prisen er 75,- kr. inkl. kaffebordet 
 
        Du / I er naturligvis også velkommen 
kun til selve legestuen! 
 
Arrangementet sker i samarbejde med  
Instruktøraspirantkursus, som finder sted i 
Sognegården 30.10—1.11 
 
 

Gerne tilmelding til Peter 2342-3366  
(hvis I kommer flere sammen) 
       el.  petersko@profibermail.dk        
         
Senest d. 25.10 
 

 
 

Med venlig hilsen  
 

     Gårslev  
Folkedansere 

 
 
 
 
 
 
 
Vojens og Omegns Folkedansere 

 

Inviterer til 

Kartoffelferielegestue 
Lagoniskolen, Unionvej 4, Vojens. 

 
 

Tirsdag den 13. oktober 2015 
 kl. 19.30 – 23.00. 

 
Dansen vil blive ledet af: 

 

Hans Peter Rose 

 
Musikken leveres af de  

lokale spillemænd 
 

 
 

Tag selv kaffe og kage med. 
 

Entre 60,- kr. 
 

Øl og vand kan købes til rimelige priser. 

 
 

Gerne tilmelding den 9. oktober (For bordopstilling). 
 

Lis 23 83 83 25                 Susanne 74 54 70 78 

 

  
G

år
sl

ev
 Folkedansere  

     
 
 S

tiftet   1980
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      Otterup Folkedansere fejrer 80 års Jubilæum 

17. oktober 2015  

18:00 -23:30  

Sletten Skole, Skolegade 12  

Arrangeret af:  Otterup Folkedansere 
80 års jubilæumsfest med mad, kaffe/te sang og dans. 

Otterup Folkedansere fylder 80 år den 15. oktober så der skal være fest den 17. oktober kl. 

17.30 på Sletten Skole afdeling Otterup Skolegade 12 i F3. 

Vi bestiller en festmenu, den består af: 

Forret 

Varmrøget Laks med salat, citronolie og flutes. 

Flødebagte kartoffelskiver, uden hvidløg. 

Ovnbagte kartofler med rosmarinpesto. 

Buffet 

Ølbraseret oksesteg, Porchetta (Italiensk steg), Glaseret skinke. 

Grønt/garniture: Frisk salat med iceberg, tomater, radiser, gulerødder og peberfrugter. 

Broccolisalat med rødløg, rosiner og bacon. 

Vin, øl og vand kan købes. Vi serverer Kaffe/Te med brød. 

Du bedes selv medbringe service og bestik til både mad og kaffe/ te 

Cirka klokken 19.30 er der legestue med god instruktør og god musik. 

Underholdning ved gruppen Event Folk-danes. 

Pris: 200 kroner  - 100 kroner for de som kommer efter spisningen. 
 

 

 
Tilmelding 

Tilmelding og betaling senest  01-10-2015  

Betaling: på kontonr: 3578-9090542947  

Tilmelding kan ske til: Carl Nielsen 

Tlf:64822160 eller 21838202 
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Søndagsdans  
sæson 2015 -16 

 

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

 

27.9 med Lis Kaa som instruktør på Åløkke 
skolen i Odense 

 

25.10 med Merete Vilhelm på Gelsted skole 

 

21.11 med Merete (obs. er en lørdag) på Åløk-
ke skolen i Odense 

 

24.01 med Conni Hansen på Gelsted skole  

 

28.02 med Lis på Åløkke skolen i Odense 

 

20.03 med Hanne Præst 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. Du må meget gerne udbrede kend-
skabet til holdet, vi kan sagtens være flere,! 

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.ladefoged.praest@skolekom.dk 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legestue  
 

 i Multihallen i Kollerup 
Kollerupvej12, Kollerup, 7300 Jelling 

 

Lørdag den 14. november kl. 19:30 
Musik: 

               Jelling Spillemandslaug 
Ingeborg Uldahl leder dansen 
Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kagebord 

 

Vi glæder os til at se jer, til en festlig danseaften  
med dejlig musik 

 

Jelling Spillemandslaug,  
Søndermarkens Folkedansere  

og Jelling Folkedansere 

 

 
 
 

EFTERÅRSLEGESTUE 
  

Brudager folkedansere  
 

Indbyder alle til legestue  
 

fredag d. 6. nov. kl. 19.30 - 23.30  
på Vejstrup Efterskole,  

Højskolevej 49, Vejstrup  
 

Instruktører: Rune og Tina  
 

Musik: Bent, Gert, Ninna, Mette og Per  
 

Alle fremmødte spillemænd får  
entre og kaffen.  

 

Alle er meget velkomne  
Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr.  
Tilmelding senest d. 2.nov. 2015  

Tove 62 28 14 66 el. Jørgen 22 37 29 77  
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Medlem af  danseudvalget  
af  region Syddanmark 

 
   Danseudvalget i region SYD mangler et, eller flere, 
nye medlemmer for at sikre aktiviteterne og udviklin-
gen af nye aktiviteter for medlemmer af Folkedans 
Danmark og andre dansere i regionen. 
 
   Danseudvalget er ansvarlige for de fleste arrange-
menter regionen afholder, eksempelvis regionskonkur-
rencer, trinkurser, aspirantkursus for alle regioner, 
Sommerdans på Skamlingsbanken og vores nyere 
koncept; Udvikling af Egendans. Der er altså opgaver 
og koncepter for enhver smag under danseudvalget. 
 
   Udvalget har 4-5 møder om året, hvor der evalueres 
på arrangementer, koordineres ansvar og opgaveforde-
ling samt udvikles på eksisterende eller helt nye ideer 
til arrangementer. En del af opgaverne foregår altså 
hjemmefra via enten telefonsamtaler eller bl.a. mail-
korrespondancer. 
 
   Tidsforbruget er forskelligt afhængigt af hvor mange 
opgaver du påtager dig, men er som minimum tilste-
deværelsen ved udvalgsmøderne. Mødernes placering, 
dato og tid aftales indbyrdes i udvalget og oftest fra 
gang til gang. 
 

Dine opgaver kunne eksempelvis være: 
 Mødedeltagelse 

 Referatskrivning - ikke en nødvendighed 

 Repræsentant for regionen og danseudvalget ved  

 regionale og nationale samlinger 

 Idé- og konceptudvikling 
Koordinering af tilbagevendende aktiviteter 
 

Vi forventer at du 
- Har lyst til at arbejde regionalt, i en  
   landsdækkende organisation 
- Er villig til frivilligt arbejde 
- Er pligtopfyldende 
- Kan arbejde selvstændig 
- Er samarbejdsvillig 

 

Dine muligheder i udvalget 
Påvirke hvilke danseinteresser der tilgodeses.  
Eksempelvis: 

                   -  Specielle trin 
-  Særlige danse 
-  Konkurrencedans 
 

Påvirke hvilke arrangementer der afholdes  
i region SYD. Eksempelvis: 

-  Kurser i bestemte dansetyper 
-  Trinkurser 
-  Legestuer, Baller 

Lære om organisatorisk arbejde fra personer  
med flere års erfaring.  
Større forståelse for landsforeningen-  
og regionens arbejde og beslutningsprocesser. 

 

   Du behøver blot kontakte os for at få mere informa-
tion eller for at deltage i vores næste udvalgsmøde og 
se om du kunne være interesseret i arbejdet.  
 
   Du kan kontakte Morten Lisberg via tlf. 50 70 96 14 
eller på mail via muddy90@hotmail.com.  
 
   Du kan også kontakte et af de andre udvalgsmed-
lemmer. Du kan finde dem på folkedans.dk, under 
region Syddanmarks danseudvalg. 
 
 
 
 

inviterer til  
 

Æblekagelegestue 
 

Lørdag, den 24. oktober 2015, 
kl. 19.30 

 
i Østergades Forsamlingshus, 

Østergade 33, Middelfart 
 

Instruktør:  
Inger Lehnskov, Roerslev 
 
Musik: Jørgen Bank, Fredericia m.fl. 
  
Medbring selv kopper, tallerkener og 
bestik, så sørger vi for kaffe/te og 
masser af æblekage. 
 

Pris: 75 kr. pr. person. 
 

Øl og vand kan købes. 
 
Vi vil gerne have jeres  
tilmelding senest den 20. oktober,  
 
så vi kan få lavet nok æblekage. 
 

Tilmelding til Birthe Hoffland,  

tlf. 2960 3511 eller på mail:  

bvhoffland@hotmail.com 

mailto:muddy90@hotmail.com
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Søndagsdans  
sæson 2015 -16 

 

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

 

27.9 med Lis Kaa som instruktør på Åløkke 
skolen i Odense 

 

25.10 med Merete Vilhelm på Gelsted skole 

 

21.11 med Merete (obs. er en lørdag) på Åløk-
ke skolen i Odense 

 

24.01 med Conni Hansen på Gelsted skole  

 

28.02 med Lis på Åløkke skolen i Odense 

 

20.03 med Hanne Præst 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. Du må meget gerne udbrede kend-
skabet til holdet, vi kan sagtens være flere,! 

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.ladefoged.praest@skolekom.dk 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legestue  
 

 i Multihallen i Kollerup 
Kollerupvej12, Kollerup, 7300 Jelling 

 

Lørdag den 14. november kl. 19:30 
Musik: 

               Jelling Spillemandslaug 
Ingeborg Uldahl leder dansen 
Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kagebord 

 

Vi glæder os til at se jer, til en festlig danseaften  
med dejlig musik 

 

Jelling Spillemandslaug,  
Søndermarkens Folkedansere  

og Jelling Fol- kedansere 

 

 
 
 

EFTERÅRSLEGE-
STUE 
  

Brudager folkedansere  
 

Indbyder alle til legestue  
 

fredag d. 6. nov. kl. 19.30 - 23.30  
på Vejstrup Efterskole,  

Højskolevej 49, Vejstrup  
 

Instruktører: Rune og Tina  
 

Musik: Bent, Gert, Ninna, Mette og Per  
 

Alle fremmødte spillemænd får  
entre og kaffen.  

 

Alle er meget velkomne  
Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr.  
Tilmelding senest d. 2.nov. 2015  
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Invitation til fællesdans  

Søndag d. 4. oktober kl. 14 – 17  

på Alsingergården,  

Sandvej 21, Svenstrup.  

Igen i år indbyder vi til en fælles danseef-

termiddag, der er kombineret med spille-

mandskursus om formiddagen.  

Temaet i år er Bornholm. 

 Forspiller for spillefolket er Dorthe Hoffland.  

Danseinstruktør er Ib Jensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til en god danseeftermiddag 

med dejlige danse og supergod musik.  

Husk kaffekurv.  

Der kan købes øl og vand.  

På gensyn  

 

Arrangører:  
 

Helle Folkedansere,  
 
Hedens Folkedansere,  
 
Ølgod GU Folkedansere,  
 
Varde & Omegns  
                        Folkedansere 
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Generelle oplysninger. 
 
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på  
Polka-posten, så send en mail til: 
 pr.udvalg@folkedans-syd.dk  
 
Redaktionens mail: Som ovenstående+ 
 

Næste forventede udsendelsesdatoer:  
 

 Ca. 25. oktober  

 Ca. 22. November 

 Medio januar 
 
 

 

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 
 

Udkommer ikke :  Fra ca. medio juni til  
medio august + december 
 
Dead line:  En uge før nævnte udsendelser. 
Gerne før.  
 
Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 6-8 
uger før det aktuelle arrangementstidspunkt. 
 
Redaktionen består af: 
”Redaktør”: Peter Skouenborg,  
petersko@profibermail.dk  
  

Hjemmesideansvarlig: Anina Todsen 

anine@todsen.eu  

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

