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Regionens Elektronisk nyhedsblad  

            Marts   2016 

Udklip fra aktivitetskalenderen med indeværende arrangementer. 

   Kære læsere 
 

     Påsken er lige om hjørnet, og foreningerne er så småt er ved at afslutte vintersæsonen. Heldigvis er der  
mulighed for at deltage i diverse sommerdanse, som foregår rundt om i regionen. Tag evt. et kig ind på vores hjemmeside.  
 
     Ellers er det jo tid til at tilmelde sig Sommertræffet i Kerteminde eller landsstævnet i Assens, så 2016 er det på Fyn det hele fore-

går.  Husk også at melde jer til danseopvisningerne. Vi skulle gerne være rigtig mange fra region Sydjylland. 
 
   Så er det i år 10. gang, der er Sommerdans på Skamlingsbanken. Der kan være rift om pladserne, så meld jer 
til i god tid. 
 

Vigtigt:  Der er kommet nyt kontonummer for indbetalingerne til Højskoledag i Rødding  (Side 2. TV ) 
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Højskoledag på  
Rødding Højskole 

 
for ”Dansere i den modne alder” 

 
Fredag den 15. april 2016 

Musik: Agnethe og Bent Steffensen, 
Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen 

 
Instruktør: Arne Bach 

 
Program: 
10.00 Ankomst,  
kaffe med bolle – morgensang 
10.30 Dansekursus 
12.00 Frokost 
13.15 Legestue 
14.30 Kaffe med kage 
14.50 Sangtime 
15.45 Legestue 
17.00 Afslutning 
 

Pris for medlemmer af  
Folkedans Danmark: 

350,- kr. pr. person for hele dagen. 
 

For ikke medlemmer er prisen  
375,- kr. pr. person. 

 
Tilmelding senest den 5. april til: 

 
Inger Gigl, tlf.: 26 74 35 37,  

mail: inger.gigl@mail.com eller 
 

Gudrun L. Johnsen, tlf.: 74 66 21 40, 
mail: gudrun@gkjohnsen.dk 

 

Indbetaling senest den 5. april til kt.:  

 

Reg.nr. 2005 konto 0749178434  
Ved tilmelding og betaling oplyses dit 

navn, dit medlemsnummer  
og hvilken forening, du danser i. 

 

Folkedans Danmark 
Region Syddanmark, seniorudvalget 

 

 

Danseleder /  
            Instruktør 

  
søges 

 
   Vores danseleder gennem mange år, øn-
sker at holde et par sabbatår, så derfor søger 
Gårslev Folkedansere en ny instruktør / 
danseleder fra sæsonstart d. 12. september 
2016. 
 
     Vi er en livlig flok på knap 50 medlemmer, 
og der møder ca. 4 kvadriller op hver man-
dag i Gårslev Sognegård.  
 
     Foreningen er rimelig aktiv med opvisnin-
ger og deltagelse i diverse stævner, og har 
hvert år en weekendtur.  
 
     Rent dansemæssig ligner vi vel nok de 
fleste andre foreninger, hvor gennemsnitsal-
deren er ved at gøre benene lidt stive, og 
”snydetrin” er almindelige. Vi er ikke en kon-
kurrence forening, men mere et ”hyggehold”, 
og vores øve aftner er altid fornøjelige. 
   Foreningen har 4 friske spillemænd til at 
levere musikken. 
 
     Vi forventer en leder, der er tålmodig, ac-
cepterende og overbærende. Du skal også 
gerne have humor, lune og et godt humør.  
Du skal naturligvis også kunne udvise autori-
tet, når det kræves. 
    Vi forventer du er velforberedt, og sender 
programmet i god tid til vores spillemænd, så 
de også kan forberede sig. 
 
    Om du er fuldt uddannet leder eller autodi-
dakt, er ikke egentlig ikke så vigtig, bare du 
formår at formidle trinene, så folk forstår det. 
 
Henvendelse og nærmere oplysninger til    
Peter Skouenborg, 23423366 el.  
petersko@profibermail.dk   
 

  
G

år
sl

ev
 Folkedansere  

     
 
 S

tiftet   1980
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Søndagslegestue  
i Nr. Hostrup 

 
Traditionen tro holder vi legestue i 

 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 

Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro 
 

Søndag den 28. februar 2016  
kl. 13.30 – 17.00 

 
Midt på eftermiddagen vil der være  

kaffe/te med hjemmebagt kage. 
 

Entre’ for medlemmer inkl. kaffe 65,- kr.  
og for ikke medlemmer 75,- kr. 

 
Øl og vand kan købes til meget rimelige priser. 

 

Dansen ledes af vore lokale instruktører,  

til musik leveret af et stort orkester. 
Spillemænd udefra er meget velkomne,  

I får gratis entre’ og kaffe. 
 

Tilmelding senest den 22. februar til: 
 

Else Marie Gram, tlf. 26 63 15 55,  
mail: hjortebro@hotmail.com eller 
Gudrun Johnsen, tlf. 21 46 81 75,  
mail: gudrun@gkjohnsen.dk 
 
I bedes oplyse jeres navn, medlemsnummer  
af Folkedans Danmark og hvilken forening I danser i. 
 

Folkedans Danmark 
 
Region Syddanmark, Seniorudvalget 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

mailto:hjortebro@hotmail.com
mailto:gudrun@gkjohnsen.dk
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Så er der Sommertræf 
 i Kerteminde  
den 3-5/6 2016 

 
Kerteminde by.  
       ”Haven ved havet”. 
 
    Kerteminde by, er en lille hyggelig købstad på 
godt 600 år, beliggende på Nordøstfyn lige under 
Hindsholm, der har en meget smuk natur. 
Der er mange muligheder for bil/cykle og vandre-
ture. Specielt på Fyns Hoved. 
    Byen ligger smukt ved Storebælt, så der er go-
de muligheder for sejlads. Syd for Kerteminde 
ligger Lundsgårdskovene, også med store mulig-
heder for vandre og cykelture.  
   Kerteminde ”minde” betyder en snæver indsej-
ling til et bredere farvand bag. Vikingerne benyt-
tede Kertinge nord som beskyttet havn. Et sted 
kaldes Snekkeled, hvor der har måske været ned-
rammede pæle i noret, som beskyttelse af deres 
havn. En vikingekonge er begravet i en høj ved 
Ladby, den blev udgravet i ca. 1935. 
Der er bygget en kopi af hans skib, det ligger ved 
museet. 
    I dag har byen mange specielle aktiviteter: Kir-
sebærfestival, Fiskefestival og Havnefest. Festi-
valerne drives udelukkende af frivillige, der tæller 
over 100 mennesker hvert år. Kirsebærfestivalen 
har mere end 10 år på bagen.  Fiskefestivalen er 
nyere. Havnefesten har været der i mange år. 
   Initiativtager tidligere borgmester Else Møller 
stiftede i 2011 Turismens Venner, som den første 
forening af denne art i Danmark. Den har nu flere 
aflæggere rundt om i landet. Formålet er at 
”please” og vejlede byens gæster, både sejlende, 
campister og lejere af sommerhuse. De får alle en 
pose med materiale om byen og omegn. 
   Søndag formiddag byder Turismens Venner og 
byens handlende på ”brunch” på Kerteminde 
Camping, hvor vi fortæller om byens fortræffelig-
heder. 
   Alle Turismens Venner får lov til at betale kon-
tingent, ingen får betaling for deres arbejde for 
turisterne. 
Fredag og søndag, før og efter sommertræffet, 
kan I jo besøge byen. I kan også søge flere oplys-
ninger på www.visitkerteminde.dk 
 
Beskrivelser af seværdigheder i Kerteminde er 
meget omfattende, så derfor har vi som supple-
ment nogle web. Adresser: 
 
 

1. Vikingeskibsmuseet i Ladby.             
www.vikingemuseetladby.dk  

 
2. Johannes Larsen malerimuseum.       

www.johanneslarsenmuseet.dk   
 
3. Fjord og Bælt.                                    

www.fjord-baelt.dk  
 
4. Kerteminde bymuseum. gratis entre.        

 www.ostfynsmusseer.dk 
 
 
 
 

http://www.ostfynsmusseer.dk
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  Jubilæumsfest 
 

Lørdag den 30. april inviterer    

Næsby-Tarup Folkedansere til 70-års jubilæumsfest. 
 
Sted: Aulaen på Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV 
 
Program for festen: 
Kl. 17:30 Velkomst og buffet. 
Kl. 19:00 Legestue ved Thomas og Rebecca Corell samt Aksel Rasmussen 
      Musikken leveres af Bent Bokær, Claus Lisbjerg, Tonny Jensen m. fl 
Kl. 21:00 Kaffepause med stort kagebord, samt underholdning. 
Kl. 23:30 Afslutning. 
 
Buffet:  
Cremet tunmousse med capers og dild 
Svinefilet m krydderurter, Glaseret skinke, Kalkunbryst appelsin/hvidløgsmarinet, 
Flødekartofler med porrer og bacon, Små saltbagte kartofler, 
samt 2 slags salat 
  
Du bedes medbringe service og bestik til både mad og kaffe/te. 
Øl, vand og vin kan købes. 
 

Pris buffet og legestue: 200 kr. pr. person.  
Pris for legestuen alene:  100 kr. pr. person 
 

Tilmelding og betaling senest den 18. april  
 
Betaling: Konto nr. 5391-0526182     
Tilmelding: 
Mail: naesby.t.folkedansere@naesby-tarup.dk 
Bent Sørensen  Tlf:      26184169 
Hanne Jørgensen  Tlf:      66153837 
 
 

Vi ses på Tarup Skole 
 

       Næsby-Tarup Folkedansere  

mailto:naesby.t.folkedansere@naesby-tarup.dk
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Priser:  

Camping/skolelogi: 30 kr. pr. nat pr. person.  
 

Legestue fredag og lørdag inkl. underholdning  
samt kaffe og kage: voksne 90 kr.  

Børn under 15 år gratis.  
 

Menu lørdag aften: 130 kr. pr. person.  
 

Besøg på Vikingemuseet Ladby inkl. kaffe og kage:  
60 kr. pr person  

 

Ønske om sukkerfri kage for diabetikere oplyses ved tilmeldingen  
 

Tilmelding og betaling senest den 18/5 2016 til  
Jytte Pilegaard, tlf: 62217749, mail: jypile@gmail.com  

Oplys de punkter, der skal tilmeldes/betales til  
 

Efter tilmeldingsfristen er tilmeldingen bindende.  
 

Træning for Fynsholdet:  
Tirsdag den 24/5 2016, kl. 19.30 – 21.45 på 
 Nymarkskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde.  
Tirsdag den 31/5 2016, kl. 19.30 – 21.45 på  
Issøskolen, Skolevej 2-4, 5771 Stenstrup.  
Tag kaffekurven med.  
Pris 40 kr./person for begge træninger betales 1. gang.  
Instruktør: Nicolas Sigvaldsen og spillemand Per Just Larsen.  
 

Tilmelding senest den 18/5 til Nicolas Sigvaldsen,  
mail: nicolas@sigvaldsen.dk eller Kaj Friis tlf:2247 7491.  
Oplys tlf./mail ved tilmelding.  
 

Spillemænd:  
Lørdag aften: alle spillemænd velkomne, og må gerne deltage i 
samspil Lørdag eftermiddag .  
Lørdag på torvet: Spillemænd spiller ved egne hold, alle spiller 
med ved sange og indmarch på Torvet. Lydprøver på torvet 
kl.9,30 for alle spillemænd.  
Tilmelding til samspil for spillemænd Lørdag eftermiddag. Her 
gennemgås musik til legestuen lørdag – oplys mailadresse af hen-
syn til noder. Tilmelding senest den 18/5 2016 til Claus Lisberg, tlf: 
2239 1560, mail: claus63odense@hotmail.com  
 

Adresser:  
Nymarkskolen og -hallen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde  
Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 121, Kerteminde  
Torvet i Kerteminde; Langegade ved kirken, 5300 Kerteminde  
Issø Skolen, Skolevej 2-4, 5771 Stenstrup.  
Kertemindehallen, Enggade 19, 5350 Kerteminde  
 

 
Medbring foreningsfaner. Der vil være fanestativer i hallen  
 

Tag borde og stole med, hvis I vil spise jeres medbragte mad i 
campingområdet. 
  

Program: 
 

Fredag:  
16.00: Camping åbner på Nymarkskolen.  
            Camping fatter og mutter: Inge og Bent Larsen  
18.00: Fællesspisning med egen medbragt mad  
            Bestilling af morgenbrød til lørdag og søndag senest kl. 19,00  
            Der betales ved bestilling.  
19.30: Legestue i Nymarkshallen  
 Instruktør: Nicolas Sigvaldsen  
 Forspillere Hanne Anker og Per Just Larsen  
Ca. 21.00: Kaffepause med revysange samt Fynbodanserne  
Ca. 21.45: Legestue fortsat  
23.30: Afslutning  
 

Lørdag:  
8.00: Morgenmad. Rundstykker afhentes mellem kl. 7.30 og 8.00  
9.20: Danserne mødes ved kertemindehallen og deles i 3 hold , som op-
stiller med faner 3 steder i byen: 1) Langgade mod byen, 2)Langgade mod 
havnen og 3) i Vestergade. Skitse udleveres.  
9.50:    Indmarch med faner til Torvet.  
10.00: Fællessang: Amanda fra Kerteminde. Sangblad omdeles  
             Velkomst v/ formand for Folkedans Fyn, Grete Pedersen  
             Åbningstale v/ borgmester, Hans Luunbjerg  
10.30: Opvisninger på torvet:  

             Fælleshold fra Fyn Mellem broerne  

             Kertemindeegnens Folkedansere Asserballe Folkedansere  

             Øhavskvadrillen  

             Gårslev Folkedansere  

             Fællesdans/ dans i gaden.  
12.00: Afslutning, fællessang:  
            Jeg ved hvor der findes en have så skøn, og herefter udmarch  
12.30: Frokost  
14.30 – 16.30: Udflugt til Vikingemuseet Ladby,  
                           hvor der er guidet rundvisning  
14,30 -- 17.00: Samspil for spillemænd på skolen til legestue lørdag aften  
18.00: Fællesspisning ved Nymarksskolen  
19.30: Legestue Instruktører: Inge Larsen og Palle Juhl Knudsen  
            Forspiller: Claus Lisberg, Ninna Aasen  
21.00: Kaffe og underholdning af Karl Krølle,  
            der fortæller skrøner og løgnehistorier.  
21.45: Legestue fortsat. Legestuen afsluttes med Lancier  
23.00: Afslutning  

 
Søndag:  
8.00:    Morgenmad. Rundstykker afhentes mellem kl. 7.30 og 8.00  
12.00: Campingpladsen, skolen og hallen lukker.  
 
Øl, vand og vin kan købes ved legestuerne til rimelige priser.  
 

Menu lørdag aften:  
Rødvinsmarineret nakkefilet og kalveryg,  

salatbar og årstidens kartofler.  
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 Sommerdans 
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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:  
 

 Medio April 

 Medio Maj 

 Medio Juni — Sommernummer 
 
 

 
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: Anine Todsen 

anine@todsen.eu  

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

