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Velkommen til legestue  
 i Multihallen i Kollerup 
 
Kollerupvej12, Kollerup, 7300 Jelling 
 

Lørdag den 3. november kl. 19:30 
 

Musik: 

Jelling Spillemandslaug 
 

Instruktør: 

Anette Bech Dalstrup, Horsens 
 

Vi glæder os til at se jer 
til en festlig danseaften med       
dejlig musik! 
 

Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kagebord 
 

Jelling Spillemandslaug,  
 

Søndermarkens Folkedansere  
 

og Jelling Folkedansere 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inviterer til  
 

Æblekagelegestue 
 

Fredag, den 28. september 
2018, kl. 19.30 

 

i Østergades Forsamlingshus, 
Østergade 33, Middelfart 

 

Instruktør: Majbrit Hansen 
 
Musik: Jørgen Bank, Fredericia m.fl. 
  
Medbring selv kopper, tallerkener og 
bestik, samt kaffe/te og øvrige 
drikkevarer, så sørger vi for masser 
af æblekage.  
 

Pris: 50 kr. pr. person. 
 

Der vil være amerikansk lotteri. 
 
Vi vil gerne have jeres  
tilmelding senest den 20. september,    
 så vi kan få lavet nok æblekage. 
 
Tilmelding til Birthe Hoffland, tlf. 
2960 3511 eller på  

mail: bvhoffland@hotmail.com 
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Folkedanserforeningerne                  

i   Stor-Odense 

Har igen fornøjelsen at indbyde til  
Fælles Legestue med: 

Instruktør:  
Erling Møller Kristensen (Løgumkloster) 

Musik:  

Bent Bokær med flere 

Lørdag d. 6. oktober 2018 Kl. 18.00 
Sted: Hallen ved Ejbyskolen, 

        Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ 
 

Vi starter med fællesspisning.                         

Medbring mad og service til dette. 

Øl/vand skan købes (rimelige priser). 

Legestuen starter kl. 19,30 – 23,00 

Der bliver en kaffepause, hvor vi sørger 

for boller og lagkage, 

Man medbringer selv kaffe/te                       

samt service. 

Entre: 85,00 kr. 
(uanset om man vælger at spise med eller ej.) 

 

Af hensyn til bordopstilling og kage vil vi 

gerne have tilmelding 

Senest d. 22-09-2018 

Tilmelding til 

Anny Eriksen:  tlf. 20455329.                                        

e-mail: anny.e@outlook.dk  

Hanne Jørgensen: tlf. 66153837.                           
e-mail: moellebakken19@hotmail.com  

 
 

 
 
 
 
 

Søndagslegestue i Damms Gaard  
 

 
 

 
Medborgerhuset  ”Damms Gaard”  

   Gråstenvej 12 , Felsted 6200  Aabenraa 
 

Søndag den 30. september 2018  
kl. 13.30 – 17.00 

 
Traditionen tro vil der være  kaffe/te  

med stort kagebord. 
 

Entre for medlemmer inkl. kaffe 60,- kr.  
 

og for ikke medlemmer 80,- kr. 
  

Øl og vand kan købes til meget  
rimelige priser. 

 
 

Tilmelding senest den 20. sept. 2018  
 

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, + evt. med-
lemsnummer af Folkedans Danmark,  

og forening. 
 
 

Arrangeret af: 
 

Folkedans Danmark Region Syddanmark 
 

Seniorudvalget 

mailto:anny.e@outlook.dk
mailto:moellebakken19@hotmail.com
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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  
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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 

 

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

Næste forventede udsendelsesdatoer:  
 
• Sidst i oktober 

• Sidst i november 
 
Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 
 

Udkommer ikke :  Juni og juli.   
 
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 ram-
merne. 

 
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 foreninger / medlemmer  af  LDF) 
 
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 
nødvendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler 
m.m. vil ikke blive bragt. 
 
Redaktionen består af: 
”Redaktør”: Peter Skouenborg,   
petersko@profibermail.dk  
  

Hjemmesideansvarlig: Anine Todsen   

anine@todsen.eu  

 

 
 

 

 

 inviterer jer/dig til  
 

   åben danseaften 
 

med fart over feltet,  
onsdag den 17. oktober 2018  

kl. 19.30 – 22.00  
(uge 42 – skolernes efterårsferie) 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 
         Mathilde Smidt – tværfløjte 
 
                 -der er plads til gæstemusikere                   

        

 
 

 
 
 
 

Pris: 60 kr. inkl. 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:pr.udvalg@folkedans-syd.dk

