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Regionens elektroniske nyhedsblad  

            Januar  2017 

Håber alle kom godt ind i det nye år, selv om mange af os ikke kunne se Dronningens nytårstale. 
 
Første nummer af Polka-Posten er fyldt med arrangementer, så der er noget for enhver smag. 

Husk! lige 

Når I skal til  Medlemsmøde / regionsvalg.   Der er jo ikke så langt til 
grænsen, og det er jo rart med lidt forsyninger. 
 
 
Heller trailer en det her, og så kan 
der jo være 4 i bilen. 
 

I år er der god musikalsk underholdning til medlemsmødet. 
 
Læs mere på side 11 
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Søndagsdans  

sæson 2017 –forår 

 

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 

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  

 

 
 

  Kursus 
I Multihallen i Kollerup  

 
Kollerupvej 12, Kollerup, 7300 Jelling 

 

Mandag den 13. februar 2017 
Kl. 19.30 – 22.30 

med 

Instruktør: Dorte Skouborg 
Musik: Helle og Leif Tølløse, og evt. Sten 

Skouborg 
 

Tema: En danseaften med 
 fest og Farver 

 

Kom og vær med til en spændende  
danseaften 

 
Vi glæder os til at se jer 

Entre: 80. kr.  
incl. Kaffe/te og Kage 

 

Ølholm Folkedansere og 
Jelling Folkedansere 

 

DM 20 maj er ikke aflyst 
Men er flyttet til  søndag  den 16. juli  

i Ravnsborghallen i Køge. 
 
Da der desværre ikke er så mange hold og par tilmeldt 
til DM 2017, som vi havde håbet på, ser vi os desværre 
nødsaget til at flytte arrangementet til søndag den 16. 
juli i Ravnsborghallen i Køge. Det er i forbindelse med 
landsstævnet KØST2017 som starter mandag d. 17 juli. 
 
Planen var elles at DM 2017 skulle afholdes i Ringsted 
Kongrescenter, men på grund af den økonomiske situa-
tion i Folkedans Danmark, må vi erkende, at et DM med 
det aktuelle antal tilmeldte deltagere ville være for om-
kostningskrævende. 
Fordelen ved at flytte til Ravnsborghallen den 16. juli er 
at der at vi har alle facilliter til rådighed. Hal, lyd, ind-
kvartering, fantastisk dansegulv og der er mulighed for  

 
 
 
stort publikum, da indkvartering til landsstævnet er åben 
fra søndag. 
 
Vi vil meget gerne have flere deltagere og håber at det 
vil være en god lejlighed til og melde Jer, både for grup-
per og par så vi åbner op for en ny tilmelding med sidste 
frist 1. feb. 2017. tilmelding på hjemmesiden. 
 
Landsfinale for regionsmestre i pardans, som er for de 4 
bedst placerede par ved hvert regionregionsmesterskab, 
vil også blive flyttet til den 16. juli i Køge.  
Husk at der er tilmelding til regionsmesterskaberne på 
hjemmesiden 1. januar uden gebyr og senest 1.feb med 
lille gebyr. 
 
Med håb om og se mange til DM 
Konkurrenceudvalget  
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               Fredensborg 15-10-2016 
 

Til Formænd i FD Regionerne 
Foreningsformænd, Spillemandskredsen  
og grupper. 
 

Dans og musik i Tivoli 2017 
 
Så har vi fået en dato hvor vi igen har mulighed for 
at vise folkedans og musik i Tivoli. 
 

11. juni 2017  
 

      Det er FD Region Hovedstaden en stor glæde at 
kunne tilbyde endnu en gang folkedans og tilhørende 
musik i Tivoli, hvor alle har mulighed for at komme 
og vise deres kunnen.  
 
     Da ikke alle foreninger har mulighed for at stille 
et foreningshold, er der i lighed med 2016 muligt at 
tilmelde sig et regionshold. Dette sker til Regioner-
nes danseudvalg eller formænd. 
      Når jeg kender omfanget af tilmeldte vil der bli-
ve lavet et program.  Meld hurtig tilbage så det ikke 
bliver i sidste øjeblik programmet skal laves. 
 
     Det er også muligt at stille op hvis foreningen 
bruger andet end dragter, men vi vil gerne opfordre 
til at så mange som muligt bruger dragten, det giver 
et flot billede at se på. 
 
     Alle der optræder på scenen vil få entrebillet u/b, 
der vil i lighed med sidst også være rabat for gæster-
ne fra foreningerne. 
 

Hilsen 

Leif Madsen, formand 

FD Region Hovedstaden 

mobil +45 23721819   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Regionsopvisning til 
 

Landsstævnet i Køge-Stevns 2017 
 

Danseudvalget vil gerne samle danserne i Region Syddanmark  
til et samlet Regionshold, og vi håber, I vil bakke op.  

 
Danseinstruktør bliver Anine & Jan Todsen  

med Dorthe Hoffland som forspiller.  
 

Der bliver træninger 3 steder i regionen.  
Det er tanken, at der øves 2 aftener ude på de 3 lokaliteter,  

og at alle samles i Trekantområdet til den 3. træning.   
 

Aftaler om lokaler og datoer ikke på plads på nuværende  
tidspunkt, men vil blive offentliggjort hurtigst muligt:  

sendes pr. mail til foreningsformænd, lægges på Region  
Syddanmarks hjemmesiden og bringes i Polka Posten. 

 
I år vil arrangørerne af Landsstævnet forsøge sig med en            

dansemaraton, så der bliver danset så mange forskellige           

danse som muligt under stævnet.  

Re-

gionen er blevet tildelt en liste med danse, som Anine              og 

Jan har plukket i, og resultatet er blevet: 

    Med venlig hilsen 
    Danseudvalget Region Syddanmark 

 

 

 

 

 

         Hej! 

      Instruktøraspirantkurset 2017  
    bliver den 27. – 28.  og 29. oktober 2017  
      på Fårvang Skole. 
      Husk at lægge det ind på jeres hjemmesider. 
  
     Mvh 
  
     Erling Jakobsen 
     Region Midtjylland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danseudvalget i FD Region Syd  
inviterer til fællestræning  

 

Har I tilmeldt jer til Regionsmesterskaber-
ne? … eller vil I tilmelde jer?  
- eller har I bare lyst til at prøve hvordan sådan 
noget foregår? 
 
Så er dét her en mulighed for at få gode råd til 
jeres egen træning. 
Instruktøren er Rune D. Pedersen, - en velkendt 
instruktør fra Fyn. Rune har gennem flere år væ-
ret aktiv inden for konkurrencedans, og giver her 
sin erfaring og gode råd videre til jer. 
 
Træningerne vil foregå: 
 lørdag d. 21. januar 2017 og  
 lørdag d. 18. marts 2017  
- i tidsrummet 13.00 -17.00  
- træningssted følger senere 
 
HUSK!!! 

Dansesko 
Drikkevarer 
Eftermiddagskaffe  

 
   Tilmelding til 1. træning senest  d. 7.januar 2017 
   Tilmelding til 2. træning senest d. 4. marts 2017 
 

Tilmelding til Hans Peter Rose 
+45 2325 2799 

blomster@bbsyd.dk  
 
 

Dans Egn Nr.  

Lette Hans Nordfyn   85  

Vesterbo-Trekant Vejle Vesteregn           329  

Sjællandsturen Vejle Vesteregn 333  

Sundeved Sextur Avnbøl 312  

Alsinger Sextur Stolbro 312  

Fandango Guderup 317  

Den med Øjnene Oksbøl 626  

Mølleturen Oksbøl 632  

mailto:blomster@bbsyd.dk
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Korup-Ubberud Folkedansere 

indbyder til 40-års  
Jubilæumslegestue 

 
lørdag d. 1. april 2017  

i Seniorhuset Toldbodgade 5, 
Odense 

 
 

Aftenens program: 
   
Kl. 17.00 Velkomst ved formanden Grete   

Pedersen. Små overraskelser 
 
Kl. 18.00   Buffet… 
 
Kl. 19.30-23.30 Legestue afbrudt af kaffepause  
 

 
Legestuen ledes af Helle Larsen 
 
Musikken leveres af Nina Aasen  
                            og Jesper Vinther Petersen 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hvor?  Elbohallen 
             Tingvejen 24 , Taulov, 

 7000 Fredericia 
 

Hvornår?   Fredag den 20. januar 2017 
 

Hvad koster det?  80 kr. incl. kaffe/te + kage 
 
Hvad sker der?     kl 18.00 er der” Ta`selv bord” 
 

 medbring mad til fælles bord 

 medbring egen service m.m. 

 vand, øl og vin kan købes 
 

    kl 19.30 spilles op til dans med 
 

 ”Fredericia Spillemandslaug” 
 

Leder : Jens Vilstrup  
 
                                  Husk DF Sangbog 

 

Velkommen til en festlig danseaften 
 

Hilsen Fredericia Kvadrillen 
 

Evt. yderligere oplysninger Orla Pedersen  

                tlf. 20104703 
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Ang. Thyregodtræf 2017, henvises til sidste nummer af Polka-Posten 
+ regionens hjemmeside 
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Ribe danse-  
og spillemandslaug 

 

Spiller op til dans i  
Tinghøj Forsamlingshus 

Stilbjergvej 57, 6800 Varde 
Tirsdag d. 14 februar kl. 19.30 

Vi starter 18.30  
med fællesspisning 

Stegt flæsk med kartofler – persillesovs –  
og rødbeder 

 

Pris: 175 incl. dans og kaffe 
Bindende tilmelding til spisning  

senest 1. februar 
 

Først til mølle—max. 80 deltagere 
 

birteagerbo@bbsyd.dk eller 41479609 
Tilmelding registreres ved betaling:  

mobil-pay nummer: 41479609 
eller konto: 5998 5020078 

Pris for dans og kaffe: 75 kr. 
Vin – øl – vand – sodavand købes 

Hilsen 
Varde og Omegns  

Folkedanserforening 

Vi ses 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indbyder til legestue 

I Nymarkskolens  
Gymnastiksal 

 

Nymarken 47 5300 Kerteminde 
 

Lørdag den 4. marts 2017. 

 
Vi starter igen i år kl. 18.00 med spisning af 
medbragt mad (husk service hertil ) 

Øl og vand kan købes. 
 
Kl. 19.30 spiller musikken op til dans,  
som ledes af Nicolas. 
 
Husk skiftesko og godt humør – vi sørger for 
kaffe/te og lagkage. ( husk service ) 
 
Tilmelding senest den 23. februar til. :   
Knud Thygesen,   tlf.  63328014 
Mail: knudthygesen@gmail.com    
 

 el. :  Bent Just Larsen, tlf.  40141432 
Mail: ib.just@webspeed.dk 
 

Musik. : Foreningens spillemænd  
og alle de spillemænd der har lyst at deltage.  
 
Entre og kaffe. :   75.00 kr. 
 
( Spillemænd gratis adgang inkl. 
 kaffe og lagkage ). 
 
Alle er velkomne til en glad aften med folkedans. 

 
Venlig hilsen 
                                                                                   
Bestyrelsen. 
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        Traditionen tro inviterer  

Vejle Vesteregns Folkedansere til:  
 

KYNDELMISSEFEST 
2017    

Lørdag den 4. Februar i  

Lindeballe Forsamlingshus 

Åstvej 54, 7321 Gadbjerg 
 

    Kl. 17.00:   Spisning med lækker festmenu 

 
   Kl. 19.30:  Jelling Spillemandslaug  
                       Spiller op til dans  
                og Rune Pedersen, Fyn leder dansen. 
              

   PRISER: 
   Spisning og legestue: Kr. 225,- 
 
   Legestue incl. kaffe med lagkage og kringle:  
 Kr. 85,- 
 

Tilmelding til spisning senest 30/1 til  
Knud Vilstrup på tlf: 75 73 82 74 50 54 52 74  

  eller e-mail ik.vilstrup@mvb.net 
 

 
GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL EN 

HYGGELIG AFTEN MED MASSER AF DANS 
OG GOD MUSIK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

              Inviterer jer/dig til  
 

      åben danseaften 
 

med fart over feltet, onsdag den 
15. februar  2017  
kl. 19.30 – 22.00  
(uge 07 – skolernes vinterferie) i 

 

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

Leder: Kenneth Krak, harmonika 
og violin 

 

Musik: Vibeke Houmark 
Smidt – harmonika 
                 Peter Smidt – guitar  
                 Olav Pedersen, violin 
                 Anders Smidt – 
                      tværfløjte, klarinet 
 
Der er plads til gæstemusikere                 
        

Pris: 60 kr. incl. kaffe/the.  
 

Hvad man ønsker at nyde til  
kaffen, skal man selv medbringe.  
 

Husk skiftesko. 

ALLE er hjertelig velkommen.  
 
Højderyggens Folkedansere 
 
tom.g.hansen@mvbmail.dk 

mailto:ik.vilstrup@mvb.net
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      80 års jubilæumsfest  
 

Søndag den 5. marts 2017 kl. 11.30  
 
I Midtbyhallen , Johannes Jørgensens 
Vej 10.   Svendborg.  
 

Program for festen:  
Kl. 12.00 Velkomst.  
Forret: Bagt plukket laks med purløg på bli-
nis, hertil dressing og brød.  
Ordet er fri.  
Hovedret: ”Buffet” Honning marineret skin-
kesteg og bacon stegt kyllingebryst  
med stegte kartofler og blandet salat.  
Drikkevarer: Skal købes i Midtbyhallen.  
 

Legestue  Under ledelse af Lone Schmidt.  
 

Musik: Ninna,Per, Bent, Karen,  

                            Halldor og Henning.  
 
Kl. ca. 15.15 Kaffe/te, lagkage og ca. 1 
5 minutter med underholdning  
 

Legestue forsætter. Kl. 17.00: Afslutning.  
(Pedellen har lovet varme i hallen)  
 
Alt dette til en pris kr. 200.00 pr. person.  

Som indbetales senest 12. februar.  
På konto nr. 0815 3531276867  
 
Skriv venligst navn og forening.  
 
Venlig hilsen fra Svendborg 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:  
 
 Start / medio Februar 
 
Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 
 

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

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. 
 

Brug af billeder og artikler:  Artikler, billeder med 
mere, må ikke videreanvendes uden opretshaverens  
tilladelse. 
 

Annoncer, mm.:  Der optages fra 1.1 2011 annon-
cer 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 arrangemen-
ter er også gratis. 
 
De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i 
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke 
nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artik-
ler m.m. vil ikke blive bragt. 
 
Redaktionen består af: 
”Redaktør”: Peter Skouenborg,  pe-
tersko@profibermail.dk  
  

Hjemmesideansvarlig: Anina Todsen  

pr.udvalg@folkedans-syd.dk     
anine@todsen.eu  

 
 
 
 
 

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

