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Regionens elektroniske nyhedsblad  

            Februar /  marts  2020 Region Syddanmark 

Regionsmesterskaberne   

3                                    14.3                                       

40 års jubilæum         21.3      

Fandango 

Generalforsamling      8.3  

Spillemandskredsen 

Dansekursus                 8.3             

Regionsmesterskaber 

40 års Jubilæum           4.4 

Gårslev Folkedansere 

5 x SPOTKURSUS     4.4 

SK + Fredericia Spm.laug 

Legestue                       7.3                        

Kertemindeegnens  FD 

Forårslegestue           29. 2 
Korup-Ubberud  Folkedansere  
 

Sønderjysk legestue   22.2 

Nr. Hostrup  Folkedansere 
 

Lancier                              23.2             

Otterup Folkedansere   

 

Legestue                      15.3 

Svendborg Folkedansere          

Billedet til venstre er fra Venedig.               

Broen kaldes ”Sukkenes bro” 

Navnet kommer fra dengang fangerne 

skulle fra retssalen og over i fængslet. 

Gennem de små vinduer fik de det           

sidste glimt af Venedig.                                        

Derfor sukkede de højt. 

Og hvorfor så lige et billede af den her i 

Polka-Posten? 

Jo, såmænd. Samme suk lyder fra regionsbestyrelsen hvert år, når der skal mødes op til 

Regionsvalgmøde, og der kun møder medlemmer op fra meget få foreninger. 15 personer 

dukkede op. De 5 var fra regionsbestyrelsen. Ud over det, var der repræsentanter fra må-

ske 4 andre foreninger. I år havde vi ellers forsøgt med et anderledes program. Byrundtur 

m. romsmagning, mulighed for at handle ind i grænsekioskerne, og så selve mødet. De der 

deltog havde en rigtig hyggelig dag.  Hvad gør vi forkert? Er der ikke mere interesse for det 

arbejde, der gøres i regionsbestyrelsen, kan vi ligeså godt nedlægge både bestyrelse og 

region. Det er der vel ingen der ønsker, eller…..?  Det kunne meget nemt ende sådan.         

PSK                                   Nedenfor ses mødedeltagerne. Flere billeder på side 7.  
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Læs mere  

på side 4!! 
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  JUBILÆUM! 

Folkedanserforeningen Fandango fejrer                                     

40 års jubilæum i 2020 –                                                              

i den anledning vil vi gerne  inviterer til fest                                                                                  

Lørdag den 21. marts 2020. 

Aftenen begynder med spisning kl. 18.00,                            

hvor der bliver serveret                                                                   

helstegt pattegris med tilbehør 

Fra kl. 20.00 – til kl. 23.00                                                                

vil der blive spillet til legestue.                                                  

Musikken leveres af Kongsted, Thorhauge og Nielsen, 

tre af de fantastiske musikere fra Trias 

Dansen styres af Mie Nielsen. 

Kom og vær med til at fejre os og lad os alle få en                

fantastisk hyggelig aften med masser af dans,                              

højt humør og god musik. 

Entré for hele aftenen: 195,- kr. 

Entré med kaffe og kage 60,- kr. 

Festen finder sted i Festsalen på Østerhåbskolen                 

afd. Torsted, Søndre Torstedvej 1, Horsens. 

Tilmelding senest den 6. marts 2020  

Niels Bøje 20672637 - boeje62@gmail.com  

Wivian Rantoft 40825485 – wivran@gmail.com 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

i Spillemandskredsen 

Alle medlemmer af Spillemandskredsen 

indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

søndag den 8. marts 2020 kl. 10.00 

På Skolen på Herredsåsen,                            

Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning forelægges til godkendelse 

4. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til                                

 godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag fra foreningens    

 medlemmer eller styrelsen 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år 

8. Valg af formand: Ingolf Ryom-Nielsen 

9. Valg af styrelsesmedlemmer: 

                   på valg er Arne Møller 

         på valg er Anne-Grete Jensen 

10. Valg af 2 suppleanter: 

    på valg er Jens Anthon Christensen 

    på valg er Henning Søndergaard Andersen, revisor 

    på valg er Erik Nielsen, revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal skriftligt være indgivet til 

formanden senest 1 måned inden generalfor-

samlingen. 

Vi håber, at rigtig mange af Spillemandskredsens 

medlemmer vil komme til spillemandstræffet og 

generalforsamlingen. 

Hilsen Spillemandskredsens styrelse 

 

BEMÆRK                                                                       

Generalforsamlingen starter kl. 10.00  —                  

infomøde kl. 9.00 
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Danseudvalget i region Syddanmark                  
tilbyder gratis øvedag  i de 3 danse,                     

der skal bruges til:    

 

 

 

 

Øvedagen bliver                                                            
søndag, d. 8. marts, kl. 13.00-17.00 

Sted: Gårslev Sognegård,                                
Skolegade 22, 7080 Børkop. 

Underviser: Mette Inge Baltsersen  

Musik: endnu ikke fastlagt. 

Finder kun sted, hvis der er minimum 3 
tilmeldte par, som forventer også at ville 

deltage i konkurrencen! 

            Alle andre er også velkommen, hvis nogen           
har  lyst til at stifte nærmere bekendskab med                     

de  3 udvalgte danse. 

HUSK kaffe, drikkevarer m.m. 
 

Tilmelding senest d. 23. februar til: 

blomster@bbsyd.dk    ( klik på mailadr.!!) 

Dansene:  

Titel                            358   Hæfte                            Side    

Prinsens Polka  199  Møn                                           9 

Galopin              432  55 gamle folkedanse                50                 

     fra forskellige egne   

Jomfru Listen    løs       Lolland                              18  

Par der ønsker at tilmelde sig, bør have øvet inden øvedagen.  

Øvedagen er mere tænkt som en finjustering af trin m.m. 

Mette Baltsersen ved alt om dette, da hun selv er dommer. 

Kender I nogen i jeres forening, der er gode dansere, kunne I  

måske overtale dem til at deltage.  Jo flere jo sjovere. 

Måske kunne I overtale jeres instruktør til at tage de 3 danse op 

på jeres alm. danseaften. Få evt. musikken optaget, så I selv kan 

øve på andre tidspunkter. 

Ang. musikken, så arbejdes der på at få indspillet de 3 

melodier. Lige så snart jeg har nyt omkring det, kan 

jeg sende jer et link. 

De der er interesserede skal sende mig en mail, så de 

kan få direkte besked. Bare klik på mailadressen og 

send en besked. 

petersko@profibermail.dk     

 

Beskrivelser på de tre danse kan ses 
på næste side 

 

 

 

 

 

Selve regionsmesterskab for pardans          
afvikles således: 

 

     1.  Der konkurreres i 3 danse. 

Konkurrenceudvalgets dommermedlemmer 
udvælger de 3 danse.  

Dansene udvælges så der tages hensyn til 
dansenes trin, figurer og rytme. 

Hver dans varighed er ca. 2 minutter. 
 

 2. Musikken leveres af det til mesterskabet          
   valgte orkester/spillemand. 

 

  3. Ved 13 eller flere tilmeldte par i en række 
danses først en indledende runde. De 10 
bedst placerede par fra denne runde danser 
derefter en finalerunde. 

Ved 12 eller færre par danses kun en finale-
runde. 

Der konkurreres i alle 3 danse i alle runder. 

 

 4. Ved opvarmning spilles hver melodi i ca. 2 
minutter. 

 

      5.  Parret skal være iført danske folkedragter. 

 

    Begrænsning: 

 Konkurrencen afvikles kun ved mindst                    
 4 deltagende par. 

Regionsmesterskaberne,                                  
som finder sted d. 14.3  

(Hvis der vel og mærke er mindst                   
4 par tilmeldt!!) 

mailto:blomster@bbsyd.dk
mailto:petersko@profibermail.dk
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Indbyder i samarbejde med 

Den Kreative Skole og                                                         

Spillemandslauget i Fredericia 

til 

5 x SPOTKURSUS 

lørdag d. 4.april kl. 10.00 – 16.00 

i Kongensgade 111, 7000 Fredericia 

Instruktører: 

Harmonika – Johnnie Frederiksen 

Violin – Rasmus Grams-Nielsen 

Tværfløjte – Annmarie Grams-Nielsen 

Klarinet – Manny Skjærbæk 

Bas – Emil R. Nielsen 

Tema: ”Hvad kan jeg spille, når alle andre                

spiller melodistemme?” 

Der vil blive instruktion for                                           

hver instrumentgruppe. 

Pris: 450 kr. for ikke-medlemmer 

350 kr. for medlemmer 

inkl. kaffe med brød (klar ca. kl. 9.15) 

frokost samt kaffe og kage i løbet                                        

af eftermiddagen. 

Øl/vand kan købes 

Tilmelding senest den 15.marts 2020 

via www.spillemandskredsen.dk 

 

spørgsmål rettes til 

 

Arne Møller tlf. 20 33 27 38                                         

eller mail arne@miller2.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyder til legestue 

i Nymarkskolens gymnastiksal 
Nymarken 47 5300 Kerteminde 

 

Lørdag den 7. marts 2020. 

 

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 29. februar til. :    

 Knud Thygesen,   tlf.  60936192                                                                                         

Mail: knudthygesen@gmail.com   

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

Musik. : Vores spillemænd Jørgen Dickmeis                        
og  Maren Halberg, og alle de spillemænd,                                            

der har lyst at deltage. 

 

Entre og kaffe. :   85.00 kr.     

  ( Spillemænd gratis adgang inkl. kaffe og lagkage ). 

 

Alle er velkommen til en glad aften med folkedans. 

 

Venlig hilsen 

                                                                                   
Bestyrelsen. 
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Korup-Ubberud                              

Folkedansere  

inviterer til  

Forårslegestue  
lørdag den 29. februar, 2020,                                                             

i Hårslev Forsamlingshus  

Bogensevej 56, 5471 Søndersø  

Kl. 18.00 – 23.30  

Aftenens program:  

Kl. 18.00 Fællesspisning med medbragt mad til                           

et fælles spisebord. Foreningen giver brød og smør.                

Man kan også medbringe sin egen mad.  

Kl. 19.30-23.30 Legestue afbrudt af kaffepause,                         

hvor der serveres kaffe med kagebord  

Legestuen ledes af: Hanne Ladefoged Præst                  

og Rune Dyekjær Pedersen  

Musikken leveres af : Claus Lisberg,                          

Ninna Aasen, og Tonny Jensen  

Øvrige spillemænd er meget velkommen og får                          

kaffen og kage.                                                                                

Man kan henvende sig til Claus Lisberg: 

claus63lis@hotmail.com og få tilsendt noder.  

Der vil være service til maden og kaffen og                                   

det skal derfor IKKE medbringes.  

Entre inkl. kage, kaffe og lotteri: 100 kr.                                       

Øl, vand og vin kan købes.  

Tilmelding til spisning og legestue                                            

skal ske senest den 22. februar 2020  til:  

Grete Pedersen tlf. 2374 1157,                                                       

e-mail: grete.pedersen370@gmail.com  

 

Venlig hilsen og på gensyn,     

 

Korup-Ubberud Folkedansere  

 

 

 

 

Billederne nedenunder er fra byvandringen i 
Flensborg i forbindelse med Regionsmødet. 

 

 

En af turistattraktionerne ”skoguirlande” 
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Nr. Hostrup Folkedansere  
indbyder til 

Sønderjysk Legestue  
d. 22.-2.-2020, kl.1930,  

og som foregår i Nr. Hostrup Hus, 

Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro. 

I nye omgivelser byder vi på en rigtig hyggelig                 
aften med godt spillemandsmusik og dans.  

 

Medbring selv kaffe/the og servise; vi vil så stille an                     
med det helt store sønderjyske kagebord. Tilmelder I                   
jer samlet fra foreningen, vil vi reservere bord til jer. 

 

Til at lede os sikkert og godt igennem dansene                
har vi Jørgen Thomsen, instruktør i Rødding  

Og  Hans Erik Nielsen, instruktør i Nr. Hostrup. 
Musikken søger spillemændene fra                                     

eftermiddagens spillemandskursus for,                                      
de har haft Vibeke Houmark Schmidt, Give,                           

som instruktør og hun er forspiller for                                      
aftenens orkester. 

 
Entreen er kun 75 kr. og for den pris må du                            

danse, synge, hygge dig og drikke din medbragte 
kaffe/the. 

 
OBS: ØL og vand skal købes i ”baren”  

 

Af hensyn til planlægning er tilmeldingsfristen                
d.19./2., og er til Kaj Pedersen tlf.:2325 0183                         

eller Ingrid Pankalla tlf.: 3026 7907. 
 

Velkommen til alle folkedansere og spillemænd/pige 
fra  

Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedansere.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Foto nederst er fra landsstævnet i Varde 

Udstilling i det gamle ra dhus 

  

Svendborg Folkedansere                         

Legestue  

Søndag den 15. marts 2020  

Kl. 13.00 til 17.00  

I Hallen på Nymarkskolen Marslevvej 1, Svendborg  

her er super danse gulv.  

Instruktør: Lone Schmidt, Jytte Brændgaard  

Musik: Karen Nielsen, Henning Vilhelmsen,  

Halldor Sørensen, Bent Riber og Gert Skov  

Entre: Kr. 50.00  

Medbring selv: Kaffekurv med indhold  

+ sangbog og dansesko  

Tilmelding senest: 8. marts 2020  

Ove tlf. 24227973 io.kjeldsen@svendborgmail.dk  

Kirsten tlf. 62671452 – 29661457 kkras@mail.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                                   

eller direkte til redaktøren 

Mail ang. hjemmesiden sendes til:  

petersko@profibermail.dk   

Næste forventede udsendelsesdatoer:  

• Uge 11,  Sidste frist for indlæg  8. marts 

• Uge 15,  Sidste dato for indlæg  7. april 

Bladet udkommer ca. en gang i måneden. 

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?  

Dead line:  En uge før bladet forventes udkomme. Ger-

ne før. Diverse stof til bladet, bør indsendes senest 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 annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre 

relevante ting indenfor folkedansen/musikken 

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt 

muligt blive bragt i bladet.  

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark) 

Priser:  Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er 

også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark 

De holdninger eller synspunkter, der fremkommer i    

artiklerne, er på forfatterens ansvar, og deles ikke nød-

vendigvis af redaktionen. Anonyme indlæg, artikler 

m.m. vil ikke blive bragt. 

Redaktionen består af: 

”Redaktør”: Peter Skouenborg,                                   

petersko@profibermail.dk  

Hjemmesideansvarlig: Peter Skouenborg                        

petersko@profibermail.dk  

Otterup Folkedansere  

 vil hermed invitere alle der har lyst til          

at lære at danse  

Lancier  

Søndag den 23. februar 2020  

Kl: 14,00-17,00  

Det Foregår på Sletten Skole afd. Otterup 

Skolegade 12 i f3   

            

Musik: Bent Bokær, m.fl.?                                       

Instruktør: Aksel Rasmussen             

 

Tag kaffekurven med og få et                               

par hyggelige timer sammen med os.  

Entre 50,00 kroner 

Hilsen bestyrelsen for  

Otterup Folkedansere  

v/ Carl Nielsen tlf. 21 83 82 02  

mailto:pr.udvalg@folkedans-syd.dk
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