Regionens elektroniske nyhedsblad
Region Syddanmark
Julebal

7.12

Fredericia Spillemandslaug

Vinterbal i Ribe 11.2
Ribe Spillemandslaug

Julelegestue, 29.12

December / Januar 2019/20

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle
Som det plejer, kommer der altid en række jule, nytårs og vinterfester, der ikke når at komme med i december udgaven. Så derfor er
her en særlig jule/vinter udgave af Polka-Posten, med masser af muligheder for at få brændt lidt julesul af.
Bare KLIK på den blå tekst i oversigten til venstre, og I kommer direkte ind på siden med arrangementet.

Varde og Omegn

Legestue / bal 31.1
Hatting Folkedansere

Julelegestue

28.12

Nr. Hostrup Folkedansere

Kyndelmissefest 1.2
Vejle Vesteregn

Nytårslegestue 7.1
Asserballe Ungdomsforening

Vinterfest

24.1

Fredericia Kvadrillen
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Julebal i Tøjhuset
Gothersgade 34, 7000 Fredericia

lørdag den 7. december kl. 19.30
Fredericia Spillemandslaug med Cay Sliwa som
forspiller og Ingeborg Madsen til at guide danserne.
Kom og vær med til en aften, hvor traditionen

Spiller op til dans i
Tinghøj Forsamlingshus
Stilbjergvej 57, 6800 Varde

byder, at der er musik, dans, fællessang
og julehygge i Tøjhuset.

Tirsdag d. 11. februar kl. 19.30
Vi starter 18.30 med fællesspisning
Menu: Hamburgerryg m.m.
Pris: 175 kr. inkl. dans og kaffe
Tilmelding til spisning senest 1. februar på:
Drikkevarer købes i Caféen, der har åbent hele aftenen

s.albertsen@bbsyd.dk

VELKOMMEN

Først til mølle—max. 80 til spisning

Entré: 75 kr. inkl. kaffe/the og julekager

Tilmelding registreres ved betaling på

Arrangør: Fredericia Spillemandslaug

konto: 5998 5020078
HUSK besked til beløbsmodtager:
RS2020 + dit navn

Pris for dans og kaffe: 75 kr.
Vin – øl – vand – sodavand købes
til rimelige priser

Omkring jul fortalte læreren i den lille skole på
Als den gamle historie om Josef og Maria, der
drog til Betlehem, hvor de indlogerede sig i en
stald.
Læreren udmalede, hvorledes den lille Jesus, da
han kom til verden blev lagt i en simpel krybbe,
for de havde ikke råd til andet.
For at underbygge sin fortælling viste læreren
børnene et flot farvebillede, hvor men kunne se
de tre vise mænd besøge den lille fattige familie
i stalden.
Her var det Peter rakte fingeren op og sagde:
– Helt på røven har de da ikke været, de havde
da råd til at blive fotograferet!”

Hilsen

Varde og Omegns
Folkedanserforening
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Folkedansebal/legestue
Hatting IF Folkedansere
inviterer til legestue
Fredag den 31. januar 2020
kl. 19.30 til 23.30

Kom til

Nytårslegestue på
Sønderborghus (teatersalen)
Martin Nyrops Plads 2

I festsalen på Østerhåbskolen afd.

6400 Sønderborg

i Torsted Søndre Torstedvej 1. 8700 Horsens.

Tirsdag den 7. jan. 2020
Kl. 19:00

Musikken spilles af 2 dygtige spillemænd
Jonas Kongsted Frederiksen, på violin
Rasmus Nielsen, på klaver

Til en glad aften med masser af

Dansen ledes af Mie Nielsen

musik, dans og godt humør !
Instruktør: Lone Schmidt

Kl. 21,00 serverer vi kaffe/te med boller og lagkage

Arrangør: Asserballe Ungdomsforenings folkedansere

Vi sælger amerikansk lotteri, og synger et par sange

Spillemænd: Asserballe Spillemænd
men alle, der har tid og lyst er meget velkomne
Kolde øl og vand sælges til fornuftige priser

Entre: 50,00 kr.

Entré: voksne 95 kr. - unge under 25 år 50 kr.

Spillemænd gratis – så kom og
spil med)

Tag familie og venner med til en hyggelig aften
Alle er meget velkomne

Entreen dækker kaffe/kage.
Drikkevarer skal købes
(30 kr. for øl og vand)

På grund af borddækning, kaffe/te og kage m. v.

Med venlig hilsen

ønsker vi gerne tilmelding, senest onsdag
den 29. januar

Folkedanserne
Asserballe Ungdomsforening

Når i ikke tilmelding, så mød op alligevel!

Ved ?? – kontakt:
Anna Marie Møller
Tlf. 3028 4380

Alice Mikkelsen, tlf. 2156 5360
aamikkelsen@hotmail.com

e.-mail: amm@a-l-s.dk

Willy Sewerin, tlf. 2989 3692
willysewerin@profibermail.dk
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Hvor: Tingvejen 24 , Taulov, 7000 Fredericia

Julelegestue 2019

Hvornår? Fredag den 24. januar 2020
Hvad koster det? 80 kr. incl. Kaffe/ te + kage

4. juledag - (28. december)

Hvad sker der? Kl 18.00 er der”Ta`selv bord”

kl. 19:30

medbring mad til fælles bord

Nr. Hostrup Forsamlingshus

medbring egen service m.m.

Vi holder igen den årelange
tradition med julelegestue.

- vand, øl og vin kan købes
Kl. 19.30 spilles op til dans med

Fredericia Spillemandslaug
Hvem er leder?

Tag kaffekurven med til nogle fornøjelige
timer med dans, sang og dejligt samvær.

Jens Vilstrup

Spillemandsmusikken ledes af Ole Sünksen.
Andre spillemænd er også meget velkommen
til at deltage.

Hvad skal huskes? DF Sangbog
Velkommen til en festlig danseaften.

Legestuen ledes af
Kirsten Køpke Sørensen, Gørding
& Hans Erik Nielsen, Holsted.

Hilsen
Fredericia
Kvadrillen

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.

Evt. yderligere oplysninger:
Orla Pedersen, tlf. 20104703

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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Vejle Vesteregns Folkedansere

Inviterer til

Lørdag den 1. Februar i
Lindeballe Forsamlingshus
Åstvej 54, 7321 Gadbjerg

Tilmelding til spisning senest 27/1 til Knud Vilstrup
på tlf: 50 54 52 74 – 60 54 68 74 eller e-mail
ik.vilstrup@mvb.net

Kl. 16.30: Koncert med Jelling Spillemandslaug
Kl. 17.15: Spisning med lækker fest-menu
Kl. 19.30: Jelling Spillemandslaug spiller op
til dans og Lone Schmidt leder dansen.

PRISER:
Koncert, Spisning og legestue: Kr. 250,Legestue inkl. kaffe med kringle
og lagkage: Kr. 90,-

GODT NYTÅR – OG PÅ GENSYN TIL EN HYGGELIG
AFTEN MED MASSER AF DANS OG GOD MUSIK

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

Generelle oplysninger.
Abonnement: Hvis du ønsker at abonnere på

Annoncer, mm.:
Der optages annoncer ang. eks dragtsalg. Og andre
relevante ting indenfor folkedansen/musikken

Polka-posten, så send en mail til:

pr.udvalg@folkedans-syd.dk
eller direkte til redaktøren

Arrangementer, som ligger på hjemmesiden, vil så vidt
muligt blive bragt i bladet.

Mail ang. hjemmesiden sendes til:

(kun foreninger / medlemmer af Folkedans Danmark)

petersko@profibermail.dk

Priser: Bladet er gratis og omtaler af arrangementer er
også gratis for medlemmer af Folkedans Danmark

Næste forventede udsendelsesdatoer:

Bladet udkommer ca. en gang i måneden.

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.

Udkommer normalt ikke: Juni og juli, samt december?

Redaktionen består af:

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

”Redaktør”: Peter Skouenborg,
petersko@profibermail.dk

•

Uge 02, sidste dato for indlæg 5. januar

•

Uge 07, Sidste frist for indlæg 9. februar

Hjemmesideansvarlig: Peter Skouenborg
petersko@profibermail.dk

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.
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