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Regionens elektroniske nyhedsblad  

            Marts  2017 

    Har I husket at melde jer til landsstævnet i Køge 
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Korup-Ubberud Folkedansere 

indbyder til 40-års  
jubilæumslegestue  
lørdag d. 01.04.17  

i Hårslev Forsamlingshus,  
Bogensevej 56, 5471 Søndersø 

 
Aftenens program: 
   
Kl. 17.00     Velkomst ved formanden  
                     Grete Pedersen.— Små overraskelser 
 
Kl. 18.00  Buffet, 2 slags kød, kartofler  
                     og mix salat og dessert 
 
Kl. 19.30-23.30 Legestue afbrudt af  
                                kaffepause og underholdning 
 

Legestuen ledes af Helle Larsen fra Sengeløse 
 
Musikken leveres af Nina Aasen  
                                          og Jesper V. Petersen 
   
Entre inkl. buffet, legestue, kaffe og lagkage 250 kr. 
 
Entré legestue, kaffe og lagkage: 90 kr. 
 
Drikkevarer kan købes på stedet til yderst  
rimelige priser. 
 
Tilmelding skal ske senest d. 22.3. til 
lis.skovlund.andersen@gmail.com. 
Tlf. 21 75 07 96 

Betaling samtidig til kontonr. 6880 40 29 749.  
             Husk at oplyse dit navn. 
 

Gode parkeringsforhold og dejlig  
varme i stuerne! 

 
Vi ser frem til en skøn fest sammen med jer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forårsdans 2017 

Onsdage  
Kl. 19.30 – 21.30 

Brørups skole nye gymnastiksal  
Skolegade 2, 6650 Brørup  
 
Husk Kaffekurv og dansesko 
 

Pris 30.00 Kr.   
 
Grillaften i Juni kl. 18.00 - ??  
Pris 50,00 kr. 
 

05. april Hans Peter  Rose Rødekro 
Leder i Vojens Folkedansere 
 
 

19. april Edit Havgaard Rose Rødekro 
Leder Holmeådalens folkedansere 
 
 

26. april Anny Pedersen Gr indsted  
 
 

03. Maj Lone Schmidt   
 
 

07. Juni Gr illaften Silkeborgvej 2 
Mejlby 6660 Lintrup 
 
Leder Hans Erik Nielsen Holsted  
Musik Grus i Maskinen 
 
Denne aften vil vi gerne have tilmelding 
ved Hans Erik Nielsen 5091 4081 eller 
heni59@hotmail.com  
 
 
Det er først til mølle denne aften  

mailto:lis.skovlund.andersen@gmail.com
mailto:heni59@hotmail.com
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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   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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       Lidt til smilebåndet    
 
 

Murphy’s love 
 

 Hvis noget kan gå galt, vil det gå 
galt.  

 Ingenting er så let, som det ser ud til. 

 Alt tager længere tid, end du tror. 

 Hvis der er mulighed for, at flere ting kan 
gå galt, vil den ting, som vil forårsage 
mest skade, være den ting, som går galt. 

 Hvis der er et tidspunkt, hvor det vil være 
specielt dumt, at noget går galt – så vil 
det ske på det tidspunkt. 

 Hvis det er noget, som ikke kan gå galt, 
så går det alligevel galt. 

 Hvis det er fire måder, en procedure kan 
gå galt på, og man forudser dette, så vil 
en femte og uforudset måde øjeblikkelig 
forekomme. 

 Når ting bliver overladt til sig selv, vil de 
gå fra at være dårlige til virkelig dårlige. 
Ethvert forsøg på at rette på problemet vil 
bare accelerere hvor hurtigt, det går fra 
dårligt til virkelig dårligt. 

 Hvis alt ser ud til at gå godt – så har man 
tydeligvis overset noget. 

 Moder natur holder altid med de skjulte 
mangler. 

 Ingen ting er idiotsikre. Idioterne er alt for 
opfindsomme. 

 Når du har bestemt dig for at lave en be-
stemt ting, er der noget andet, som må 
gøres først. 

 Enhver løsning avler nye problemer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     80 års jubilæumsfest  
 

Søndag den 5. marts 2017 kl. 11.30  
 
I Midtbyhallen , Johannes Jørgen-
sens Vej 10.   Svendborg.  
 

Program for festen:  
Kl. 12.00 Velkomst.  
Forret: Bagt plukket laks med purløg på 
blinis, hertil dressing og brød.  
Ordet er fri.  
Hovedret: ”Buffet” Honning marineret 
skinkesteg 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 Pol-
ka-posten, så send en mail til: 

 pr.udvalg@folkedans-syd.dk  

 
Redaktionens mail: Som ovenstående 
 

Næste forventede udsendelsesdatoer:  
 
 Start / medio April 
 
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 arrange-
menter 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  

 

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 til-
meldt 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 situation i Folkedans Danmark, må 
vi erkende, at et DM med det aktuelle antal til-
meldte deltagere ville være for omkostningskræ-
vende. 
Fordelen ved at flytte til Ravnsborghallen den 16. 
juli er at der at vi har alle facilliter til rådighed. 
Hal, lyd, indkvartering, 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 grupper 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 regionregi-
onsmesterskab, vil også blive flyttet til den 16. 
juli i Køge.  
Husk at der er tilmelding til regionsmesterskaber-
ne på hjemmesiden 1. januar uden gebyr og senest 
1.feb med lille gebyr. 
 
Med håb om og se mange til DM 
Konkurrenceudvalget  
 

Dragt  købes! 
 

Jeg tillader mig hermed at fore-
spørge, om der findes en egns-
dragt for området omkring Ravn-
holt, Gjesten sogn, Anst Herred, 
Ribe amt og i givet fald, hvor kan 
man  købe den. 
  
Venlig hilsen 
John Honoré 
Dalstrøget 28 
8450 Hammel 

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

