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Kære læsere.
Vi er nået frem til sidste halvdel af marts, og foråret skulle gerne have været i fuld gang.
Ak ja. Den bliver vist forsinket en hel del uger endnu. Jeg får kuldegysninger af at høre om
Påskevejret. Påsken er der, hvor vi starter arbejdet i haven, og gør klar til en varmere tid.
Havemøblerne skulle have været frem osv. Men nej. Vi må vist hellere blive inde ved brændeovnen og nyde noget varmt.
Ude i foreningerne er det ved at være slut på sæsonen. Selv slutter vi altid før Påske, mens
andre bliver ved lidt endnu, da Påsken jo falder tidligt.
Heldigvis er der mulighed for diverse sommerdans og lignende for dem, der ikke kan slippe
dansen.

Aktivitetskalenderen for nærmeste måneder ser lidt tynd ud., men heldigvis er der
mere inde i bladet
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Børne- og ungdomsstævne

Brørup – Holsted folkedansere

Silkeborg den 7. april 2018

inviterer til Landsby bal.
Hvor Føvling forsamlingshus.
Bobølvej 6 6683 Føvling.

Kom til B og U stævne i 2018. Stævnet er for
alle børn og unge som danser. Både de børn
som danser i en forening til daglig, og de
børn, som danser engang i mellem.

Hvornår: Fredag den 20. april kl. 19.30
Pris : 50.kr Øl og vand kan købes.
Musik : Grus i maskinen.
Leder : Kirsten Sørensen fra Gørding.

Hele stævnet kommer til at foregå i hallen
ved Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg. Aftenarrangementet fortsætter på skolen.
Stævnet kommer til at bestå af to dele. En
opvisningsdel om formiddagen, og en legestuedel om eftermiddagen. I forbindelse med
stævnet er der konkurrence i folkedans.

Du/ I medbringer kaffekurv / godt humør
Vi sørger for, at huset er varmet op, og
gulvet er danseklar.

Vi håber, at dansere og spillemænd vil komme i dragter, ligesom vi plejer.
Om eftermiddagen, laver vi legestue for både
små og store, og her er dragterne måske for
varme. Der bliver mulighed for omklædning,
så husk skiftetøjet.

Hilsen Brørup – Holsted folkedansere.

Glem alt om at smøre madpakker, der bliver
mulighed for at bestille frokost. Om eftermiddagen bliver der en kaffepause, hvor kaffe,
te, juice og kage er inkluderet i deltagerprisen for både børn og voksne.

Vi glæder os, til at se rigtig mange danseglade børn og unge til stævnet i Silkeborg.
Hele stævnet er alkoholfrit.
I samarbejde med B og U Region Midtjylland
Samarbejdende folkedanserforeninger i Silkeborg Kommune

Else Dam leder dansen og
Grus i Maskinen står for musikken

Læs mere på

http://folkedanseren.dk/cms/?
cmsid=659&pageid=20922

Entre inkl. Kaffe og kagebord kr. 90,

Venlig hilsen
Tørring-Uldum Folkedansere
Info: Marianne Lind Rasmussen
tlf: 23927753
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Efterlysning!
Deltagere til Musikcafeen i Sdr. Bjert.
Jeg fremlyser et par sorte herresko størrelse 42 – se fotos.
Samtidig efterlyser jeg et par nye sorte ECCO herresko størrelse 41.
Poul Lommer vil blive meget – meget glad om hans sko kommer tilbage!

Vil I undersøge, om der ligger et par
forkerte sko i jeres ”skoarsenal”, skoposer
og lignende.

Med venlig hilsen
Christian Jensen
Tlf.: 21453116
c-j@stofanet.dk
Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

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

pr.udvalg@folkedans-syd.dk

Annoncer, mm.: Der optages fra 1.1 2011 annoncer
ang. dragtsalg.

Mail ang. hjemmesiden sendes til:
anine@todsen.eu

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt
muligt blive bragt i bladet.
( kun foreninger / medlemmer af LDF)

Polka-posten, så send en mail til:

Næste forventede udsendelsesdatoer:
•
•

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer
er også gratis.

Sidst i April
Sidst i Maj

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i
artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke
nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler
m.m. vil ikke blive bragt.

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.
Udkommer ikke : Juni og juli.

Redaktionen består af:
”Redaktør”: Peter Skouenborg,
petersko@profibermail.dk

Dead line: En uge før bladet forventes udkomme.
Gerne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 5-6 uger før det aktuelle arrangementstidspunkt.

Hjemmesideansvarlig: Anine Todsen

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.

anine@todsen.eu
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