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Region Syddanmarks elektroniske nyhedsblad  

             Jul / Nytår 2018 

Kære læser af Polka-Posten    Ekstra fedtforbrændingsudgave!! 

     Så er det tid til at få julesulet brændt af. Her er mulighederne i din region. 

Kom til 
       Nytårslegestue på Efterskolen Epos  
     Færgevevej 5, 6440  Augustenborg 

 

Tirsdag den 8. jan. 2019 Kl. 19:00 

Til en glad aften med masser af            

musik, dans og godt humør !  

 Instruktør:     Lone Schmidt  

 Arrangør:     Asserballe Ungdomsforenings                                   

 folkedansere  

 Spillemænd:  Asserballe Spillemænd 

  men alle, der har tid og lyst 

 er meget velkomne  

Entre:  30,00 kr. (spillemænd gratis –                      

 så kom og spil med)                                      

HUSK at tage kaffen med – drikkevarer kan 

evt. købes (ingen alkohol, det er en skole ☺)  

Med venlig hilsen                                                        

Folkedanserne  Asserballe Ungdomsforening  

Evt. kontakt Anna Marie Møller Tlf. 3028 4380  

Julelegestue 

4. juledag - (28. december) 

Nr. Hostrup Forsamlingshus 

kl. 19.30 

Vi viderefører den årelange tradition 

med julelegestuen. 

Tag kaffekurven med til nogle fornøjelige timer med 

dans, sang og dejligt samvær.                               

Spillemandsmusikken ledes af Ole Sünksen.                    

Andre spillemænd er også meget velkommen til               

at deltage. 

Legestuen ledes af: 

Jan Todsen, Genner & Hans Erik Nielsen, Holsted. 

Aftenens program: 

19.30: Legestuen starter        

20.45-21.30: Kaffepause og sang 

21.30-23.00: Anden del af legestuen 

Kom og vær med. Vi lover sved på panden og motion    
for lattermusklerne. 

Seneste tilmelding d. 15. dec. til Kaj, tlf.: 2325 0183 eller 
Ingrid, tlf.: 3026 7907 

Entre: 60 kr. 

Med venlig hilsen                                                 
Nr. Hostrup Folkedanserne 
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5. juledag d. 29. dec. 2018   

kl. 19.30 

Sognegaardsvej 1, Lindved, 7100 Vejle 
Kom og dans til et Juleorkester, 
der spiller i et behageligt tempo. 

 

Spillemænd:  
Ole – Anne – Olav 

Jens - Henning - Simon 
 

  Et varieret danseprogram af Emanuel Vestbo 
 

  Entre med kaffe / the med brød: Kr. 90,00 
 

Vel mødt til Julelegestue 
 

Hilsen 
 
 
 

 
Julelegestue  
 

Fredag d. 28. dec. 2018  
 
Fra Kl. 19.30 til ca. kl. 23  
 
på Ungdomsgården Østergade 16,  
                                                  Grindsted  
 
Leder er Rune Dyekjær Pedersen  
 
Musikken er Vibeke & Peter,  
                                           Jens og Helge  
 
Så mød op til en festlig og fornøjelig   
danse motions aften.  
 
Pris dans og kaffe 90 kr.  
  
Velmødt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eventyrgården,  
 

Vesterled 52, 6851 Janderup  
 

 

29. december kl. 19.30 – ca. 23.00  
 

Kom og vær med til en festlig aften i selskab med: 
 

Marianne Thomsen samt julens største  
                                              spillemandsorkester med                                                  
Egon Lund Nielsen som veloplagt forspiller.  
 
Det er fedtforbrænding på den sjove måde.  
 

Spillemænd som ønsker at spille med, skal                  
naturligvis ikke betale og kan få tilsendt    

 

 
 

program ved henvendelse på mail til:   
  

birteagerbo@bbsyd.dk    
                                                       

Fælles kaffebord med boller, kage                                         
og julehygge. (også sukkerfri)  

 
Entre: 90,00 kr.  

 
Øl og vand købes til sædvanlige lave priser.  

 
Hilsen 

 

Varde og Omegns Folke-
danserforening 

 
 

 
 


