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Sommertræf Fyn 2017 

 

Sommertræf Fyn: 9.-11. juni 

Finder sted  

 

Søndagsdans  

sæson 2016 -17  

 

Den foregående sæson bevidste, at vi sa-
gens kan klare en sæson mere. Så vi fort-
sætter søndagsdansen for øvede dansere. 
Her får vi lejlighed til at danse de danse, vi 
sjældent når ude i foreningerne, og gerne i 
længere tid. Vi danser på følgende dage fra 
klokken 9.30 – 12.30 inkl. kaffepause 

20.11 med Lis på Åløkke skolen i Odense 

29.01 med Conni Hansen / Hanne Præst 
   på Gelsted skole 

26.02 med Merete på Åløkke skolen i          
    Odense 

26.03 med Merete 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 kendskabet til 
holdet, vi kan sagtens være flere! 

 

Venlig hilsen Hanne Præst 

Hanne.l.p@outlook.dk  

 

Julelegestue 
 

 

 

 

taasingefolkedansere.dk 
 

Fredag den 25. november 2016  
kl. 19.30 

Bjerreby Forsamlingshus,  
Bjerrebyvej 66, Bjerreby, Tåsinge 

 

Pris for legestue og kaffebrød er  
60,- kr./person. 

 

Instruktør er Annette Agger,  
og musikken leveres af 

 foreningens egne og andre  
glade musikere. 

Tilmelding inden 21. november 2016. 
 

Anni Skov: tlf. 62541454 – 

ah@skov.mail.dk 

         Gerner Laursen: tlf. 62511928 –   

gerner.laursen@gmail.com 

Medbring kaffe/te og service  
til eget brug 
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Sådan en hel dag med dansetrin, giver en god appetit til den lækre buffet. 
 
                                                              Så er det 3. og 4. par der bytter……….. 
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Aspiranterne venter på at det bliver deres tur til at lede lidt af egestuen. 

Tre personer og en tohåndsfatning, kan godt 
volde lidt problemer. 
 
De to spillemænd og instruktøren til aftenens 
sjove legestue. 

Aspiranterne gjorde det virkelig godt til 
legestuen. 
 
Med smil, latter og gode bemærkninger. 
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inviterer til  

Æblekagelegestue 
 

Lørdag, den 5. november 2016,  
kl. 19.30 

 
i Østergades Forsamlingshus,  

Østergade 33, Middelfart 
 

Instruktør: Mette Inge Baltsersen 
 
Musik: Jørgen Bank, Fredericia m.fl.  
 
Medbring selv kopper, tallerkener og be-
stik, 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 27. oktober,  
 
så vi kan få lavet nok æblekage. 
 
Tilmelding til Birthe Hoffland,  

tlf. 2960 3511 eller på mail: 

 bvhoffland@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glad dans er folkedans 
 

Otterup Folkedansere  

vil hermed invitere alle, der har        

lyst til at lære at danse Lancier.  

 

Lørdag den 25.-02.-2017  

kl:14.00-17.00 

 
Det foregår på Sletten skole  

afd. Otterup Skolegade 12 i f3 

Vi har levende musik. 

Tag kaffekurven med og                       

få et par hyggelige timer sammen 

med os. 

 

Pris 35 kroner 

 
hilsen bestyrelsen for                                       

Otterup Folkedansere 

 v/ Carl Nielsen  

 

Tlf:64 82 21 60 eller 21 83 82 02 
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EFTERÅRSLEGESTUE 

 

GYMNASTIKFORENINGEN 

VERNINGES 

FOLKEDANSERE 

 

indbyder hermed alle folkedansere 

fra nær og fjern til efterårslegestue. 

Lørdag den 12. november 2016  

kl. 19.30 til kl. 23.30 

Højfynshallen 

Stadionvænget 7 

5690 Tommerup 

(ved Tommerup Skole) 

 

Legestuen bliver ledet af: 
 

Rune Pedersen og Annika Vestergaard 

 

Musikken bliver leveret af: 
 

Christian Albertsen og Nanna Smidt 

 

Kom og spil med til dans: 

 

Vi giver kaffen og lagkage til musikanterne. 

 

Vi har dækket bordet til kaffe og lagkage. 

Vi sælger øl og vand til rimelige priser. 

 

Vi har et amerikansk lotteri i kaffepausen 

. 

Deltagelse i lejestuen, entre, kaffe  

og lagkage kr. 80,00 

 

Tilmelding senest d. 9. november til: 

 
Grete Frederiksen tlf.: 28 83 75 80  

mail: scharff@mail.dk 

 

Helle Vestergaard tlf.: 20 99 21 21  

mail: vestergaard@nypost.dk  

 

 

 

 

 

Lørdag den 5.11.2016.  
Kl: 17.30 i  F3  

på Sletten skole,  
Skolegade i Otterup. 

 
Musik ved Bent Bokær, m.fl. 

 

Instruktører Rebekka og Aksel 
 

Medbring en ret mad til et      
stort ta’selv bord til alle.  

Foreningen giver brød og smør. 
 

Øl og vand kan købes. 
 

Husk selv at medbringe  
tallerken, glas, bestik og kop. 

 
Entre, brød og kaffe/te:75 kr. 

 
Tilmelding senest 3/11 2016 

 
Til Carl Tlf: 64 82 21 60  

eller 21 83 82 02  

mailto:scharff@mail.dk
mailto:vestergaard@nypost.dk
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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:  
 
 Start December.   Husk at indsende diverse jule og nytårsarrangementer 

 Start / medio Januar 
 
Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 
 

Udkommer ikke :  Fra ca. medio juni til medio august   
 
Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 5-6 
uger før det aktuelle arrangementstidspunkt. 
 

Forbehold: Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at forkorte indlæg, eller helt at afvise indlæg / artikler, hvis dis-
se af en eller anden grund falder uden for rammerne. 
 
Brug af billeder og artikler:  Artikler, billeder med mere, må ikke videreanvendes uden opretshaverens tilladelse. 
 

Annoncer, mm.:  Der optages fra 1.1 2011 annoncer ang. dragtsalg. 
  
Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt muligt blive bragt i bladet.  
( kun DF foreninger / medlemmer ) 
 
Priser:    Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er også gratis. 
 
De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke nødvendig-
vis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler m.m. vil ikke blive bragt. 
 
Redaktionen består af: 
”Redaktør”: Peter Skouenborg,  petersko@profibermail.dk  
  

Hjemmesideansvarlig: Anina Todsen  pr.udvalg@folkedans-syd.dk     anine@todsen.eu  

 
 
 
 
 

Velkommen til Legestue i Multihallen,  
Kollerup Kollerupvej12, Kollerup,  

7300 Jelling  
 

Fredag den 4. november, kl. 19:30  
 

Musik: Jelling Spillemandslaug  
 

Mie Nielsen, Århus  
 

Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kagebord 
 

Vi glæder os til at se jer, til en festlig dan-
seaften med dejlig musik. 

 
Jelling Spillemandslaug,  

Søndermarkens Folkedansere  
og Jelling Folkedansere 

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

