
Folkedans Fyn: grete.pedersen370@gmail.com, tlf. 23741157,( konto 3217 4363805272) 
LDF-Region Syddanmark: kajfriis@hotmail.com, tlf. 22477491, Øhavskvadrillen: bsgemal@gmail.com, tlf. 62262301 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

SOMMERTRÆF 2015 
I STENSTRUP 

 
 
 
 
 

5.– 6.– 7. JUNI 
 

 Der er Sangarrangement v/ Arne Ploug fredag aften  

 Opvisninger i byen på Stationsvej ved brugsen lørdag formiddag 

 Travetur på Øhavsstien og Svinehaverne og musik ved Egebjerg Mølle  
lørdag eftermiddag 

 Opvisning af Mellem Broerne og Folk Danes i hallen lørdag aften 
 Legestue i hallen fredag og lørdag aften 

 Basen vil være ved Stenstrup Hallen, hvor der er omklædning, bad og  
toilet samt mulighed for at campere 

 Vælg selv, hvor meget du vil deltage i 
 Husk: for nogle arrangementer er der tilmelding senest 19. maj  

 
 

 
 

 

 

 
Tak for jeres sponsorstøtte til  

 
sommertræf 2015 i Stenstrup 

 
Stenstrup 

Sommertræf 2015 afholdes i samarbejde mellem 
Folkedans Fyn, LDF-Region Syddanmark og 

Øhavskvadrillen. 

 

http://stenstrupgrillen.dk/
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http://stenstrupfyn.dk/wp-content/galleri/stenstrup/byen/IMG_4879.JPG
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Priser og tilmelding Pris /pers. 

Camping / skolelogi fredag og lørdag nat    30 kr./ nat 
Legestue fredag inkl. sang v/Arne Ploug samt kaffe og kringle 90 kr.  
Legestue lørdag inkl. kaffe og lagkage samt opvisninger af:  
Mellem Broerne og Folk Danes 

90 kr. 

Gåtur: Øhavsstien/Svinehaverne, Egebjerg Mølle, kaffe/kage/ musik 40 kr. 

Buffet i hallen lørdag aften: Glaseret skinke, kyllingefilet m. bacon, 
kartofler, salater. Dessert: en lille portion hjemmelavet is 
Drikkevarer købes i hallen: øl 20 kr., vand 10 kr., vin 100 kr. 

125 kr. 

Morgenmad lørdag i cafeteria: Brød, rundstykker, pålæg, ost, 
marmelade, havregryn, cornflakes, yoghurt, kaffe/te, juice, mælk 

40 kr. 

Morgenmad søndag i cafeteria (indhold som lørdag) 40 kr. 
Frokost lørdag i cafeteria: hvide sild m. karrysalat, tarteletter, lun 
leverpostej, pålæg 

50 kr. 

Ønske om sukkerfri dessert/kage for diabetikere oplyses ved tilmelding. 

Tilmelding og betaling senest 19. maj 2015  til Jytte Pilegaard, tlf. 6221 7749,  
mail: jypile@gmail.com   Oplys de punkter, der tilmeldes /betales til.  
Tilmeldingsskema fra www.folkedansfyn.dk  eller via Jytte Pilegaard. 
Efter sidste frist er tilmelding bindende.  
konto: 3217 4363805272. Du bedes angive navn, forening og ”sommertræf”  
 

Spillemænd: Ninna Aasen, Claus Lisberg og Tonny Jensen  
Fredag og lørdag aften: alle spillemænd er velkomne, men skal deltage  
i samspil fredag eftermiddag eller have aftale med forspiller (Claus/Ninna)  
Lørdag ved brugsen: Spillemænd spiller ved egne hold, alle spiller med ved sange og 
indmarch ved brugsen (Stationsvej 18) 

Tilmelding til samspil for spillemænd fredag eftermiddag, her gennemgås musik til 
legestuerne fredag og lørdag- oplys mailadresse af hensyn til noder. 
senest 19. maj til Claus Lisberg, tlf. 2239 1560, mail: claus63odense@hotmail.com 

  

 Tag bord og stole med, hvis I vil spise medbragt mad i campingområdet. 

 Medbring foreningsfaner Der vil være fanestativer i hallen. 

 Der må ikke grilles i campingområdet, biler henvises til P-plads. 

Program fredag: 

 14.00 Camping åbner (campingfatter – stævneinfo) 

 14.30 -16.30 Mulighed for køb af kaffe og kage på camping /skole 

 15.30 – 17.15 Samspil for spillemænd i hallen til legestuerne fredag og lørdag 

 17.30 – 18.30: Fællesspisning af medbragt mad på camping/skole 

 19.00 – 20.30: Legestue 1. del i hallen v/ Jytte Brændgaard  

 20.30 – 21.45 Sang v/Arne Ploug samt kaffe/kringle i cafeteria (husk LDF 
sangbog). 

 22.00 – 23.30: Legestue 2. del i hallen v/Conni Hansen 
Program lørdag: 

 8.00 – 9.00 Egen morgenmad på camping/skole (hvis forudbestilt: i cafeteria) 

 9.30 Dansere og faner går fra hallen til brugsen iflg. nærmere info. (ikke musik) 

 9.45 – 11.45 Velkomst, åbning, opvisninger og sang 
Velkomst v/ formand Folkedans Fyn, Grete Pedersen 
Tale v/Hans Erik Jørgensen, tidl. kommunal politiker i Egebjerg Kommune 
Opvisningshold: Det fynske foreningshold, Gårslev Folkedansere, Egebjerg 
Kvadrillen (Stenstrups lokale forening), Fynbodanserne og  Øhavskvadrillen  
(N.B. maks. 10 min. pr. hold) 
Sange: Jeg bærer med smil min byrde og Nu er dagen fuld af sang (kopi udleveres) 

 Fra ca. 12.30 frokostpause egen mad camping/skole (hvis forudbestilt: i cafeteria) 

 14.00 – 16.00 Travetur (ca. 2 km) på Øhavsstien / Svinehaverne, kaffe/ kage ved 
Egebjerg Mølle, hvor der vil være et lille musikarrangement v/Ninna Aasen og 
Claus Lisberg (Mødested Tørvelong ved ”rasteplads” i vejknæk) 

 17.30 –19.00 Buffet i hallens cafeteria.  N.B. alle drikkevarer skal købes i hallen 
(medbragt mad kan indtages i campingområdet) 

 19.20 – 20.40: Legestue 1. del i hallen ved Børge Sørensen 

 20.40 – 21.30: kaffe og lagkage i hallens cafeteria (husk LDF sangbog) 

 21.30: opvisning v/”Mellem Broerne” og ”Folk Danes” i hallen. 
Disse to dansegrupper består af unge dygtige folkedansere og spillemænd 

 22.05 – 23.15: Legestue 2. del i hallen ved Lis Kaa 
Program søndag: 

 8.00 – 9.00 Egen morgenmad camping/skole (hvis forudbestilt: i cafeteria) 

 12.00 Campingplads, skolen og hallen lukker 
 
Adresser:   (alle pr. 5771 Stenstrup) 
Stenstrup Hallen, Lærkevej 1A 
Issø Skolen, Skolevej 2-4 
Stenstrup Brugs, Stationsvej 18 
Egebjerg Mølle, Svinehaverne, Øhavsstien,  
Parkering: Tørvelong i vejsiden 
(fra Tørvelong - gangsti til møllen 500 m) 
N.B. der er ikke parkering ved møllen 
www.folkedansfyn.dk 

Træning for alle de fynske foreningers fælles hold ved Hanne Præst. 
Onsdag den 27. maj: Issø Skolen, Skolevej 2-4, 5771 Stenstrup  
Mandag den 1. juni: Verninge Skole, Langstedvej 1, 5690 Tommerup  
Musik: Claus Lisberg eller Ninna Aasen 
Begge gange kl. 19.30 – 21.45 (tag kaffekurven med).  
Pris 40 kr./person for begge træninger betales 1. gang.  
Tilmelding senest 19. maj: hanne.ladefoged.praest@skolekom.dk eller 
Kaj Friis tlf. 2247 7491, Oplys tlf. / mail ved tilmelding. 
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