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ÅRETS GANG
Årets Gang udkommer medio januar, april, 

juli og oktober.
Deadline for materiale til april-

nummeret: 1. marts 2009.
Sendes til

 Birthe Krøjgaard, Vermunds Vænge 4,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 27 54

E-mail: birthe.kroejgaard@mail.tele.dk

Vedhæftede filer, der ikke er skrevet i Word, 
bedes I venligst gemme 
og sende i RTF format.

Når I sender meddelelser til aktivitetskalen-
deren, bedes I venligst skrive for hvilken 

region, I ønsker meddelelsen bragt.

UDEBLIVELSE AF BLAD
OG MEDLEMSREGISTRERING

 ring venligst til
Landsforeningens sekretariat,

tlf. 86 91 51 20

Forsiden:
I sidste nr. var der en artikel om Bad Bevensen, 

men der blev kun plads til et lille billede, 
så her er et spændende foto fra klostret taget 

af Solveig og Allan Christiansen.

Formand
Solveig Baunsgaard
Østerbjerg 5
7620 Lemvig
Tlf. 97 88 44 02 
E-mail: solveig@baunsgaard.dk

Næstformand og sekretær
Anne-Mari Hartoft
Firhøj 21
2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 05 70 
Fax 46 15 05 72

E-mail: anne-mari.hartoft@mail.tele.dk

Kasserer
Bo Røyen
Fjelstervangvej 8
6933 Kibæk
Tlf.  97 19 20 08
E-mail: boroyen@hotmail.com

Redaktør af Årets Gang
Birthe Krøjgaard
Vermunds Vænge 4
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 27 54

E-mail: birthe.kroejgaard@mail.tele.dk

Birthe Mikkelsen
Østergade 35F 1. th.
8300 Odder
Tlf. 86 54 54 83
E-mail: birthe.riis@mikkelsen.mail.dk

Lisbeth Christiansen
Slagelsevej 24
Skørpinge
4200 Slagelse
Tlf. 58 18 62 03
E-mail: lisbchr@yahoo.dk

Solveig Christiansen
Herredsvejen 166
Troestrup
9500 Hobro
Tlf. 98 54 69 63
E-mail: solveig@troestrup.dk

1. suppleant
Anne Olsson
Lyngbygårdsvej 136, 3. mf.
2800 Lyngby
Tlf. 45 93 00 21
E-mail: aolsson@mail.tele.dk

2. suppleant
Gerda Jensen
Hylkedalvej 136
6640 Lunderskov
Tlf. 75 59 42 29
E-mail: gks.dk@post.tele.dk

Vigtige informationer
Landsforeningens sekretariatsadresse er:
Postbox 22, Østergade 14, 8370 Hadsten

Telefontider: Torsdage kl. 10.00-12.00
   Fredage   kl. 10.00-12.00
   
Telefon  86 91 51 20
Telefax 86 91 51 29
Bankkonto 7270-1025198
Giro 24 54 823

Landsforeningens hjemmeside findes på  
www.danskseniordans.dk - Landsforenin-
gens e-mail adresse er ldsd @mail.dk
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Ved årsskiftet
Et årsskifte giver altid anledning til at se tilbage på året, der er gået. Gøre 
en slags status og sætte nye mål for fremtiden.

Der er opgaver nok at tage fat på.

Arbejdsgruppen, der har samlet musik og nye danse til ”Siddedans 2”, har 
nu afsluttet deres projekt, og resultatet er en ny CD med 25 melodier og et 
hæfte med beskrivelser til dansene. Vi siger arbejdsgruppen tak for det sto-
re og velgennemførte arbejde, - og håber at CD en vil blive populær  både 
her hjemme og i udlandet.

Region Nordsjælland, Roskilde, Bornholm inviterede til landsledertræf på 
Grundtvigs Højskolen i Hillerød i juni. Vi er vist alle klar over det store ar-
bejde, der går forud for sådan et arrangement. Men det strålende resultat 
giver et varigt minde for alle, der deltog de dage. I den forbindelse blev der 
danset til en ny CD nr. 16. Endnu et produkt vi kan være stolte af. Pragtfuld 
musik til dejlige danse af forskellig sværhedsgrad.

Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af det Nordiske danseleder-
træf, der skal holdes i Danmark i august – for 125 deltagere. Der skal pro-
duceres en ny CD med musik og beskrivelser til 4 danse fra hvert land. Sel-
ve opholdet skal planlægges i detaljer, så deltagerne forhåbentlig kan rejse 
hjem med gode minder i bagagen. Det er dejligt at mødes på tværs af græn-
serne – og i Norden er sproget jo ikke den store barriere
. 
Når vi ser på seniordansen gennem årene, er der sket en rivende udvikling. 
Og den fornyelse skal vi fortsætte med, så vi stadig følger med tiden. Det er 
nødvendigt, at vi kan præsentere seniordanse, som også kan virke tiltræk-
kende på kommende pensionister og efterlønsmodtagere.

Tak for alle de telefonsamtaler, jeg har fået fra alle egne af landet i årets 
løb. Det er altid dejligt at høre, hvad der rører sig inden for dansen i de for-
skellige egne. Med ønsket om et godt og oplevelsesrigt nytår for alle dan-
sere i vores landsforening.

Solveig Baunsgaard
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Der indkaldes til 

Generalforsamling
søndag d. 3. maj kl. 12.00 på Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Der er frokost kl. 12.00. Generalforsamlingen begynder kl. 13.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse
 a.  På valg er: Anne- Mari, Birthe Krøjgaard og Birthe Mikkelsen
 b.  Valg af 2 suppleanter
6.  Valg af 1 repræsentant til DS amatør- og ordensudvalg
7.  Valg af revisor
8.  Fastsættelse af kontingent
9 . Eventuelt

Ifølge vedtægterne skal alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Det gælder og-
så forslag til bestyrelsen.

Landsforeningen er vært ved frokost og kaffe. Af hensyn til traktementet beder vi 
om forhåndstilmelding på tlf.: 9788 4402 senest d. 24. april. Husk medlemsnum-
mer ved tilmeldingen.
Hvis der er ønske om at spise middag og danse søndag aften, herefter hjemrejse - 
er prisen 150,- kr.

Danseweekend 
på Esbjerg Højskole d. 3. – 4. maj

I forbindelse med generalforsamlingen er der arrangeret danseophold med middag 
søndag aften, seniordans, overnatning og morgenmad. Herefter mulighed for mor-
gensamling, seniordans og frokost inden hjemrejsen. Danseledere er Solveig Chr. 
Birthe Mikkelsen og Solveig Baunsgaard.
Pris pr. person på dobbeltværelse  545,- kr.
Pris på enkeltværelse  715,- kr.

Tilmelding  senest 17. april på tlf: 9788 4402. Girokort tilsendes for betaling.
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Seniordanserne i Rødding fejrede deres 15 
års jubilæum mandag den 20. oktober. Det 
blev fejret med en fest i fælleshuset i Bak-
kegårdsparken, det er også her, vi danser 
hver mandag eftermiddag under ledelse af 
Kirsten Juhl.
Det var en dejlig aften. Kirsten havde invite-
ret danserne fra Arnum med. Vi fik en dejlig 
middag. Forret tunsalat, hovedret hambur-
gerryg med gemyse og dessert citronfroma-
ge. Efter middagen kom 16 damer fra Føv-
ling kirkekor under ledelse af Bjarne Han-
sen og underholdt med sang. Det var smukt 
at lytte til. Derefter fik vi kaffe med småka-

15 års seniordansejubilæum  
i Rødding

ger og kransekage. Efter alt det gik dansen 
lystigt. Vi sluttede med boller med pålæg.
Det er et stort stykke arbejde Kirsten Juhl 
gør med dansen. Det må være en livsstil 
for hende. Det er godt, at der stadig er no-
gen, der gider gøre det arbejde, så vi kan 
være med. Men det er en skam, at vi kun 
er så få.
Af de nuværende dansere er der to, der har 
været med fra starten, alle vi andre er kom-
met til med tiden. Jeg håber, at det vil for-
sætte i tiden fremover. 

Ellen Christensen
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Af Jette Panse, Sorø

Når man første gang satte sine ben på et se-
niordansegulv i maj 2008 – nemlig på kur-
sus 1 i Silkeborg, så er det noget nær lynkar-
riere, at man allerede i september kaster sig 
ud i kursus 2 i Vildbjerg, og det var da også 
med nogen spænding, at Jette Eisvang og 
jeg satte kurs mod vores vilde eventyr.
Men sikke en oplevelse !!
Hvem skulle have troet, at man kunne få 
så megen lærdom proppet i hovedet sam-
tidig med, at man på det nærmeste havde 
konstant mavepine – ikke af nerver, men 
af at grine !!!
Karen Margrethe Petersen og Eva Schmidt 
styrede kursus 2 med fast og kompetent – 
men også meget kærlig hånd, de gav rige-
lig plads til, at vi kunne lytte til og lære af 
hinandens erfaringer både som instruktør og 
danser, og det var en medvirkende årsag til, 
at vi kursister hurtigt følte det, som om vi 
havde kendt hinanden i årevis.
Jeg glædede mig over den tillid, vi havde til 
hinanden. Vi kunne snakke frit om, hvad vi 
syntes, der kunne være at rette på os selv 
og hinanden, og i det hele taget bar kurset 
præg af, at seniordans er et fælles projekt, 
som vi alle brænder for.
Eva’s gemal – Henry – der egentlig slet ik-
ke var tilmeldt kurset, var en utrolig dejlig 
danser, instruktør, hjælper. Henry var bare 
på pletten, når nogen dansede lidt for meget 
avet om og var ved at falde over egne fød-
der. Henry, du kan slet ikke skjule, at du er 
vild med dans. Tak skal du have !!!
Torsdag aften var der foredrag ”Du er på”. 
Det var Peter Søvad, der på en meget under-
holdende måde gav os gode råd om, hvordan 
man bedst tackler situationer, hvor man skal 
undervise eller holde tale, og vi fik mange 
gode værktøjer med hjem – og masser af 
motion til lattermusklerne.
Lørdag aften havde Kursus 3 inviteret til en 
festaften med hygge og mange sjove danse. 

Vildbjerg – det var bare vildt

Kursus 2 bidrog til underholdningen ved at 
danse Lille Figaro som ”lysdans”, Eva og 
Henry dansede en smuk Round Dance, og 
Henry instruerede en dejlig dans.
Der blev fortalt mere eller mindre vovede 
historier, der blev sunget og indtaget en del 
alkohol. Hvor VAR det festligt.
Vildbjerg Sportscenter er et fantastisk sted, 
men er opholdet for langt, kommer det tøj-
firmaerne til gode, og man kunne godt få 
mistanke om, at centret har aktier i alle fir-
maer, der sælger tøj i store størrelser.
Det, som vi andre kalder det store kolde 
bord med lune retter, kaldes i Vildbjerg for 
en let frokost, så jeg vil anbefale, at man 
bevæbner sig med en fast karakter, inden 
man tager hjemmefra.
På kursus 2 havde vi ikke meget at gøre 
med Solveig Christiansen og Lisbeth Chri-
stiansen, som instruerede kursus 3, men 
jeg vil alligevel gerne takke jer, fordi I på 
en meget fin måde svævede over vandene 
for 2-erne.
Under evalueringen gik det op for os alle, 
at nu skulle vi ud i samfundet igen, og at 
vi havde glemt alt om, at der var en verden 
udenfor Vildbjerg.
Det fortæller om kursets kvalitet og om alt 
det store, vi havde oplevet, så egentlig havde 
jeg slet ikke behøvet at skrive andet end:
Min varmeste tak til alle jer, som jeg var 
sammen med i Vildbjerg.
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Tyve seniordansere startede sæsonen med 
en ø-tur til Endelave søndag den 31. august. 
I strålende sol nød vi morgenkaffen og en 
”Doktor Nielsen” ved Snaptun Havn. Fær-
gen kom ind og den gule gruppe gik om 
bord til en dejlig sejltur på ca. 1 time.
Vi blev modtaget af Børge med traktor og 
stor gummivogn(Børge er bror til Tove – en 
af vores dansere). Efter ”Det grå guld” var 
læsset, kunne ø-turen begynde. 
Vi fik en rigtig god traktortur og blev godt 
rystet sammen. Børge holdt mange gange og 
fortalte om alt det vi så, bl. a. om de man-
ge vilde kaniner. Øen tjener mange penge 
på kaninjagt.
Kystområderne er rige på fugleliv, vade-
fugle i tusindvis og ofte store flokke af æn-
der. Af større pattedyr findes rådyr og ræ-
ve. Hugorme og muldvarpe findes ikke på 
Endelave.
Øen er på 13,5 kvadratkm., ca. 4 gange så 
stor som Tunø.
Højeste punkt , som vi besteg er ca. 8 m?
Der er 170 fastboende indbyggere, som le-
ver længere end andre i landet – mindre 
stress og renere luft. De så også meget fri-
ske og sunde ud. I øjeblikket er der 14 sko-
lebørn; Fra 9. klasse skal de til Jylland. En 
dejlig tur med Børge var slut. Vi husker ham 
bl. a. for de mange gode historier. Der løber 
stadig 2 løver rundt derovre, som det ikke 
er lykkedes dem at fange!!!
Lise tog imod os ved mejeriet, hvor der blev 
serveret dejlige karbonader, grønsager og 
nogle rigtig gode kartofler. Til den søde tand 
var der islagkage. Nu var det Lise �s tur til 
at fortælle. Vi hørte om øens avis, der be-
står af opslag på en telefonpæl. Lise guidede 
os rundt i byen, hvor vi så mindestenen fra 
”Agda`s forlis i 1944. Museet blev studeret. 
Her så vi et hjem fra gamle dage.
m.m. Kirken er forholdsvis stor – med plads 
til alle beboerne. En smukt beliggende kir-

Lystrup Seniordansere på  
søndagstur til Endelave

ke i den gode gamle stil og med egen præst. 
Vi sluttede af i lægeurtehaven, hvor vi drak 
kaffe og spiste urtekager. Lise fortalte om 
haven og de mange lægeurter, der findes 
på Endelave.
Der har nok ikke været mange turister, som 
har set og hørt så meget om øen, som vi 
gjorde. En meget stor tak til Lise og Børge 
for den dejlige solskinsdag på Endelave.
Vi har nu startet sæsonen med dans hver 
tirsdag i et dejligt lokale i Lystrup kirke
27 er mødt op og vores 2 dygtige ledere sør-
ger for at vi får sved på panden.
Vi får besøg af danserne fra Odder og til 
foråret  er vi nede og danse sammen med 
dem. Vi glæder  os til deres gode lagkager. 
De fleste af os deltager også  i stævnerne i 
Hornslet, hvor der altid er en sjov og god 
atmosfære.
Godt nytår 

Bent Møller, Lystrup –Århus

Tak fra Anne
Her igennem bladet vil jeg gerne ret-
te en stor tak til alle Jer, der har tænkt 
på mig under min sygdom, både da 
jeg lå på hospitalet og nu jeg er kom-
met hjem.
Jeg tror aldrig jeg er blevet så forkæ-
let før. Det varmer mig stadig helt ind i 
sjælen hver gang jeg tænker på det.
Jeg har modtaget både blomster, kort, 
breve samt gaver.
Der blev også ringet til mig og alt det-
te har helt sikkert hjulpet mig gennem 
det hele.
Tusind tak alle sammen

Mange hilsener fra Anne Olsson
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Hvorfor forskellige 
priser?
Jeg har et spørgsmål til de forskellige akti-
viteter for os dansere angående priser Kø-
benhavn, Sjælland, Fyn og Jylland. Hvor-
dan kan det være, at priserne er højere på 
Sjælland.
Kunne man ikke servere en grovbolle i 
stedet for kage, når man danser fra kl. 13 
til 17.
Håber det kan komme i dansebladet. Hvis 
ikke, ville jeg være glad for et svar. Jeg har 
ingen mail.
På forhånd tak.

Birte Jensen, Himmelev, Roskilde

Tak for din henvendelse Birte. Jeg vil gerne 
prøve at forklare dig de forskellige priser.
Lejen af sale/haller til sådanne arrange-
menter er meget forskellig fra kommune 
til kommune. Dette gælder også bespis-
ningen.
Det er til enhver tid regionen, der bestem-
mer, hvor stævnerne holdes, hvor længe de 
skal vare og bespisningen. Derfor de for-
skellige priser. 

B.K.

Jubilæum  i Auning
Vi har her i Auning haft 20 års jubilæ-
um i år.
Vi startede for 20 år siden med 8 par = 16 
stk. I dag er vi ca. 60 hver gang, vi øver. 
Det er samme leder nemlig Helga Poulsen, 
og to af danserne der begyndte for tyve år 
siden, er stadig med endnu. 
Det har været en fornøjelse med mange go-
de timer med seniordans. Vi har været på 
rejser og på ture og danset med andre dan-
segrupper.

Med mange dansehilsener
Ingrid Mikkelsen, Auning

Tre glade dansere.

Vedr. Landsstævnet 
i Holbæk i juli 2009
Da vi skal danse de 4 danse fra CD 16 vil 
det være rart om de, der skal til landsstæv-
net, når de har tilmeldt sig, vil kontakte mig, 
så vil jeg se, hvor mange vi bliver. Jeg vil 
så leje Lyrskovsgade, så vi kan øve disse 
danse. Alle er hjertelig velkomne. Det vil 
så koste kr. 30,-  for lokaleleje.

De kærligste dansehilsner Kirsten Bauer, 
Formand region Storkøbenhavn
Nordahl Griegs Vej 66, 2860 Søborg
Telefon 39667554 mobil 29844342
e. mail Kirstenbauer@webnetmail.dk
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Af Jette Panse

Man kan roligt sige, at Jette Eisvang og 
jeg har fortsat vores lynkarriere indenfor 
seniordans.
Da vi var på kursus 1 i Silkeborg medio maj, 
var der ingen af os, der nogensinde havde 
betrådt seniordansegulvet, men der må have 
været en eller anden slags klister på gulvet, 
for vi hængte fast med det samme.
Aldrig har noget vel fænget så hurtigt for 
nogen af os, og selv om vi dårlig nok var 
tørre bag ørerne, inviterede vi til seniordans 
2 gange i Sorø allerede i juli måned, og vi 
blev glædeligt overrasket over at se godt 20 
dansere hver gang.
Det var en stor mundfuld, men vi fik fanta-
stisk opbakning af flere rutinerede instruk-
tører, og vi følte efterhånden, at fugtigheden 
bag ørerne var aftagende, så vi har invite-
ret til seniordans hver anden fredag i hvert 
fald indtil påske.
Vi er også startet med et hold ballerock (sid-
dedans) på et plejehjem i Sorø, hvor vi nu 
har danset fast hver måned siden maj.
Da man skal visiteres til at danse på ple-
jehjemmet, og da der er vist interesse fra 
mange sider, starter vi et ”offentligt” hold 
med ballerock lige efter nytår.
Sorø Handicap Forening, som vi arbejder 
under, fejrede 25 års jubilæum d. 26. ok-
tober med reception og festmiddag i Sorø 
Kultur- og Fritidscenter.
Receptionen var yderst velbesøgt med fle-
re uventede indslag, men den største over-
raskelse fik vi, da Kirsten Munch og Jette 
Harshøj fra regionens bestyrelse pludselig 
stod i salen og overrakte os en samling gam-
le dansebeskrivelser for ballerock og et til-
hørende gammeldaws kasettebånd.
Tårerne stod os i øjnene! Hvilket skulder-
klap fra vores nærmeste overordnede!
Under middagen optrådte 4 dansere med 
Lille Figaro som lysdans, der var ikke et øje 
tørt, og klapsalverne bragede, måske fordi 

Dansen går i Sorø
det var de færreste, der kendte dansen, idet 
vores hidtidige medlemsskare mest består 
af kørestolsdansere, som ikke kender seni-
ordans på andre måder end gennem de se-
niordanse, der er blevet tryllet om til danse 
for kørestole.
Og SÅ blev der seniordanset og ballerocket 
for fuld udblæsning resten af aftenen – alle 
mand på gulvet – nogle på dansehjul.
Det er det fine ved vores danseformer – alle 
kan være med, hvor forskellige vi end er.

Kørestolsdans ? Hvorfor nu det ?
Selv om vi har været med i så kort tid, har vi 
alligevel mødt mange seniordansere, der ik-
ke forstår koblingen mellem kørestolsdans 
og seniordans, men fordi vores tilgang er 
sket via kørestolene, står det soleklart for 
os. På den anden side kan vi også godt se, 
at tilgang via seniordans gør forståelsen no-
get vanskeligere.
Det er denne problematik, vi gerne vil ta-
ge fat på – løse op for, fordi vi tror, at man 
kan nå mange flere mennesker, hvis man 
arbejder med seniordans, ballerock og kø-
restolsdans under samme hat.
Man kan tilbyde mange flere og varierede 
muligheder for folk, der ikke længere kan 
springe badut, men det betyder selvfølge-
lig ikke, at nogen skal ”kuppes” til at blan-
de tingene sammen – hver ting til sin tid – 
og efter egen lyst, for hver danseform skal 
naturligvis beholde sit eget koncept i selv-
stændige lektioner !
Det forhindrer jo ikke, at man arbejder på at 
skabe danse, der kan kombineres på kryds 
og tværs mellem de 3 danseformer – PLUS 
et par stykker mere, og den opgave er vi al-
lerede i gang med i samarbejde med dygti-
ge instruktører fra egne rækker, men også 
med 2 rutinerede koreografer og dansein-
struktører fra raskidrætten.
Besøg vores hjemmeside, hvor vi vil beskri-
ve projektet, efterhånden som det skrider 
frem: www. koerestolsdans-soroe.dk
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Region Fyn får 
hjemmeside
Vi har længe arbejdet med tanken, og nu bli-
ver det alvor. Vi har fået hjælp af en prof., 
og glæder os til at præsentere den.
Siden kommer til at hedde:
www.seniordansfyn.dk
og  den vil udover en velkomstside , der 
selvfølgelig har link til Landsforeningen,  
indeholde en rubrik til evt. nyt, fotos af 
danselederne med oplysning om danseste-
der, regionsbestyrelsen, en kontaktside og 
en side, hvor vi kan  lægge  billeder fra små 
og store begivenheder i vores region.
Siden vil blive opdateret af  danseleder Ulla 
Pedersen i Ullerslev samt undertegnede.

Erik Krøjgaard

NYT – NYT – NYT – NYT – NYT!

Siddedans 2
Så er vores nye siddedansemateriale – Sid-
dedans 2 – på gaden. Materialet består af 
en musik-CD med 24 iørefaldende melo-
dier med tilhørende dansebeskrivelser + 
en marchmelodi. 
Dansene er lavet af: Lene Damkjær, Aase 
Henningsen, Lena Gubba, Joan Hvass og 
Doris Christiansen. Musikken er indspil-
let af bl.a. Astrid Hartvig / Hans Holm, og 
Henrik ”Baloo” Andersen og indeholder 
numre som f.eks. Pigen og Søndenvinden, 
Det var på Capri, Kald det kærlighed, og 
Sommer og sol.
Selvom siddedans i høj grad bruges på akti-
vitets- og ældrecentre rundt omkring i lan-
det, er siddedanse også velegnede på almin-
delige seniordansehold, f.eks. i forbindelse 
med en pause i dansen.
Dansene i det nye materiale er inddelt i 3 
sværhedsgrader: danse markeret med * hø-
rer til i den letteste kategori, mens danse 
med *** er de sværeste danse.

Et godt råd inden 
rejsen
Vi vil alle gerne rejse, og det gør seni-
ordansere gerne indtil flere gange om 
året. . MEN – alt for mange har ik-
ke sikret sig mod afbud grundet syg-
dom og en rejsefor-sikring, der dækker 
hjemtransport og transport og ophold 
for pårørende om nødvendigt i tilfæl-
de af sygdom.
Det gule og det blå sygesikringskort 
gælder begrænset.
Man får ikke dækket hjemtransport, 
hvis man skulle blive syg eller udsat 
for uheld på en rejse.
Jeg har ofte oplevet, at læger i udlandet 
ser uforståendepå vore sygesikrings-
kort, mens et kort fra forsikringssel-
skaberne altid bliver godtaget.
En rejseforsikring er billig. Det kan be-
tale sig at tegne en forsikring, der gæl-
der et år for en hel husstand. Den kan 
tegnes gennem eget forsikringsselskab 
og betales sammen
med den almindelige husstandsforsik-
ring – tal med dit forsikringsselskab, 
som gerne hjælper dig.
Husk også at få en afbudsforsikring 
med, den kan tegnes samme sted.
Alt for mange mister hele det indbe-
talte beløb, hvis man må aflyse en rej-
se grundet sygdom. Og det er jo bedre 
at få pengene retur, end betale for en 
rejse, man ikke kommer på.

God rejse, Birthe Mikkelsen

Siddedans 2 kan frit købes på Landsforenin-
gens sekretariat, pris kr. 250.
Kurser i Siddedans 2 afholdes efter ønske. 

Siddedanseudvalget
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Landsforeningens danseaktiviteter 
i sommeren 2009
- se annoncerne andet sted i bladet

Højskoler 2009

Kolt Ældrehøjskole  d. 29/ 4 –  5/ 5  
Silkeborg Højskole  d.  8/ 6 – 14/ 6   
Esbjerg Højskole   d.  7/ 6 – 13/ 6   
Grundtvigs Højskolen  d. 14/ 6 – 20/ 6  
Hadsten Højskole   d. 15/ 6 – 21/ 6
Diget - døjskolen ved Skagen d. 25/ 7 –  2/ 8  
Rønshoved Højskole  d. 22/ 6 – 28/ 6   
Rønde Højskole   d. 19/ 6 – 25/ 6  
Ungd. Højskolen ved Ribe  d.  5/ 7 – 11/ 7
Jaruplund    d. 22/ 7 – 28/ 7  
Brenderup Højskole  d. 27/ 7 –  2/ 8  
Bornholms Højskole  d. 20/ 8 – 27/ 8 
Marielyst Pensionist Højskole d. 13/ 4 – 25/ 4     
Marielyst Pensionist Højskole d.  7/ 9 – 13/ 9    
Nørgårds Højskole  d.  1/11 –  7/11  
Løgum Kloster Højskole + Malta d. 28/ 4 – 10/ 5 

Dansefritider

Åbybro     d. 11. - 15. maj 

Rejser

Berlin     d. 11. – 16. maj 
Østrig       d. 25/7 – 2/8
 

Kurser

Grundkursus 1   d. 24. – 26. april  Silkeborg Højskole
Grundkursus 1   d. 21. – 23. aug.  Gymnastikhøjskolen 
         i Ollerup
Grundkursus 2   d. 10. – 13. september  Vildbjerg
Grundkursus 3   d.  9. – 13. september  Vildbjerg

Rounds m.m.     d. 20. – 22. marts  Sønderborg 
         Idrætshøjskole 
Suppleringskursus  d. 19. – 21 juni  Knud Hule, Ry
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Danseinstruktørkursus 1
Der arrangeres to koncentrerede grundkurser i seniordans for nye instruktører. Kur-
serne holdes på følgende højskoler.

Silkeborg Højskole     d. 24. – 26. april 2009
Gymnastikhøjskolen i Ollerup d. 21. – 23. aug. 2009

Kurserne henvender sig til danseglade personer, der gerne vil lære seniordansen fra 
grunden. Målet er, at man efter kurset bliver i stand til at undervise i seniordans og 
bringe danseglæden videre til andre..
Kursusinstruktører er: Aase Henningsen tlf.: 9882 1303
     Anne-Mari Hartoft tlf.: 4615 0570
     Karen Margrethe Pedersen tlf.: 8698 0172

Kursuspris for medlemmer af landsforeningen Dansk Senior Dans   1250,- kr.
Kursuspris for ikke medlemmer            2450,- kr.
Tillæg for eneværelse er i begge tilfælde                           300,- kr.
Prisen inkl: Ophold med helpension, undervisning og materialer.

Tilmelding senest 1 måned før kursusstart – ved henvendelse til sekretariatet tlf.: 
8691 5120 eller ved kursusinstruktørerne.

Danseinstruktørkursus 2 
holdes på Vildbjerg Sportscenter d. 9.- 13. september 2009

og Danseinstruktørkursus 3
holdes på Vildbjerg Sportscenter d. 10. - 13. september 2009

Kurserne er to selvstændige kurser og henvender sig til danseinstruktører, der har 
det foregående kursus.
Fagligt er disse kurser en udbygning af grundkursus 1. Der lægges vægt på at træ-
ne dansefærdigheder og undervisningsform.

Kursuspris for medlemmer af landsforeningen Dansk senior Dans   1750, - kr.
Kursuspris for ikke medlemmer            2950,- kr.
Tillæg for eneværelse i begge tilfælde                                        300,- kr.
Prisen inkl.: Ophold med helpension, undervisning og materialer.

Tilmelding og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Lisbeth Christiansen 
tlf.: 5818 6203 eller lisbchr@yahoo.dk 
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Højskole og Seniordans på Silkeborg Højskole

LØVSPRING & SOMMERDANS
8.-14. juni 2009

Igen i år byder vi sommeren velkommen med en uges sommerhøjskole i det 
smukke Midtjyske Søhøjland ved Silkeborg. Kom og ”dans med” i en uge fuld 
af livsmod og glæde!

Af programmet kan nævnes:

Christian Mejdahl, tidl. formand for Folketinget 
Erik Lindsø, storyteller 
Seniordans ved Aase Henningsen og Alice Jakobsen
Højskolelærerne Jacob Thorning & Leif Rasmussen
”Så syng da Danmark”  - på ekspedition i Højskolesangbogen
Filmaften 
Bålaften i det grønne
Aftensejlads på Silkeborg-søerne 
Svømmehal & morgengymnastik
Udflugt til Himmelbjerget og andre spændende steder i Søhøjlandet
Værksteder med Sang & Musik, Natur & Kultur

- og masser af muntert samvær

Ring eller skriv efter brochure:
Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 29 33
E-mail: info@silkeborghojskole.dk
www.silkeborghojskole.dk
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TAG PÅ 
DANSEKURUS
PÅ ESBJERG
HØJSKOLE

Foredrag:
”Esbjerg - Rask må det gå” 

v/højskolelærer
Niels Ole Frederiksen

”Den folkelige sang” 
v/forfatter Jens Rosendal

”Hvor der er en vilje, er 
der også en vej” 

v/højskolelærer
Niels Ole Frederiksen 

”Musik og muzak” 
v/pianist Mats Rudklint

Få tilsendt
vores brochure!

Esbjerg Højskole 
Stormgade 200 • 6700 Esbjerg • Tlf. 79 13 74 00 • www.eh.dk • eh@eh.dk

7. - 13. juni 2009
Seniordansekursus

Koncerter:

”Vestjylland i farver” 
cabaret af og med Hans Thimes og 

Niels Ole Frederiksen

”Operette og operatoner” 
v/operasanger og operachef Martin 
Guldberg og pianist Mats Rudklint

Udflugter: 
Halvdagstur i Esbjerg med

besøg i  Hjerting Kirke, ”De hvide 
mænd”, havnen og den indre by.

Heldagstur til vadehavsøen Sild
Vi sejler via Rømø til Sild. 

Besøger byen Westerland og 
køre med biltog gennem Vadeha-

vet til Niebøl.

Danseinstruktører:
Eva Schmidt og 
Gitte Mouritsen

Pris:
Enkeltværelse kr. 3550,- 
Dobbeltværelse kr. 3400,- 
alle værelser er med eget 
bad og toilet.
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Seniordans på Diget 25. -31. juli 2009
Kom og dans ved havet, gå en tur på Råbjerg Mile 

og tag et kig på kunsten i det rigtige lys...

I samarbejde med Dansk Senior Dans indbyder Diget – højskolen ved Skagen til 
sommerhøjskole, hvor seniordans er det gennemgående tema. Ud over seniordans 
byder ugens program på morgensang, foredrag og debat. Der bliver også mulighed 
for at arbejde kreativt i Digets inspirerende atelier. Nogle dage starter vi med let 
morgenmotion i aktivitetshallen eller en frisk gåtur til stranden. Vi går også en tur 
til Råbjerg Mile og tager på heldagsudflugt til Skagen, hvor vi bl.a. besøger Ska-
gens Museum, havnen og Grenen. Forbered dig på en uge fyldt med dans, humor 
og glad musik.

Instruktører: Lisbeth Gammelgaard og Lis Madsen
Gæstelærer: Tidl. højskolelærer Astrid Hartvig

Pris: 3.450,-  Tillæg for enkeltværelse kr. 800,-

Diget – højskolen ved Skagen
Hvideklitvej 15 • 9982 Aalbæk • Tlf. 9848 9011 •  www.diget-skagen.dk

         Round kursus for danseledere   
Doris Ramsel fra Hamburg underviser i danse  

fra ”Butterfly 3”

Denne CD er netop udkommet, og CD og beskrivelser kan købes på 
kurset, der foregår på Idrætsskolen i Sønderborg
  

fredag 20. marts kl. 15.00  til 
søndag 22. marts efter frokost

Vi har værelser i kursusafdelingen, hvor alle værelser er med bad og toilet. Hel-
pension fra eftermiddagskaffe fredag til og med frokost søndag.
Prisen for undervisning, ophold i dobbeltværelse (få enkeltværelser)  kr. 1.350,-.

Tilmelding til Birthe Mikkelsen, tlf. 86 54 54 83, 
e.mail: birthe.riis@mikkelsen.mail.dk
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Højskolen i Sønderjylland ved Flensborg Fjord

Seniordans - dans dig glad med udflugter i grænselandet
22.-28. juni 2009

Rønshoved højskole afholder den traditionsrige seniordans midt i den gode sommer. De 2 dansein-
struktører Lene Damkjær og Margit Albertus står for instruktionen.
Vi tager på udflugter i grænselandet til bla. Danevirke volden og oplever historiens vingesus på Dyb-
bøl Banke, hvor historien kommer så tæt på, at vi nærmest kan mærke ”prøjserne” ånde os i ansigtet. 
Du vil under ugen opleve Søren Ryge som foredragsholder, glæden ved at danse og hyggelige aften-
timer, hvor vi finder højskolesangbogen frem.

Kom og hold Sankt Hans Aften sammen med os ved Flensborg Fjord

Rekvirer program på tlf. 74 60 83 18 eller hent det selv på vores hjemmeside
www.ronshoved.dk - Højskolevej 4 - 6340 Kruså

BORNHOLMS HØJSKOLE
14 dage med seniordans for begyndere og øvede

Oplev Bornholm i den dejlige sommer - Livsglæde, oplevelser og Fællesskab

Kursus 7 A 2. – 15. juli 2009
Danseledere: Ritta Bundgaard og Marie Dyrløv

Morgensamlinger, foredrag, ture rundt på Bornholm, aftenarrangementer 
og ikke mindst dans.

Pris: Enkeltværelse kr.  4.425,-. Dobbeltværelse kr. 3.950,-.

Vores bus henter og bringer skolens kursister langs en rute fra Randers, Århus, 
Vejle, Fredericia, Odense, Nyborg, Ringsted, København (Sjælør station) og di-

rekte til Højskolen via Øresundsbroen og med færgen fra Ystad.

BORNHOLMS HØJSKOLE
Almindingsvej 35 - 3720 Aakirkeby

Tlf: 56 97 40 77 – Fax: 56 97 40 78 – Email: adm@bornholmshojskole.dk

Ring eller skriv efter brochure med tilmeldingsblanket og med oversigt over skolens andre kurser
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SENIORDANS
med Anne Lise Thomsen og Aase Pedersen

Sommerkursus på Rønde Højskole 
den 19. – 25. Juli 2009

Velkommen til en uge i dansens tegn! Instruktø-
rerne Anne Lise Thomsen og Aase Pedersen leder 
slagets gang på dansegulvet. Ugen vil også byde 
på spændende foredrag, udflugter i Molslandet og 
Ebeltoft, værksteder, sang, fællesskab, hygge og 
festaften.

Seniordans er glad dans og musik, hvor det so-
ciale samvær er i fokus. Her skal danses vals, tango 
quickstep, samba, kvadrilledanse, squaredance og 
linedance, samt lettere danse - rounds. Alle danse 
bliver gennemgået og øvet, så alle kan følge med 
– og det er ikke nødvendigt at medbringe en 
dansepartner. Der vil i løbet af kurset være mulig-
hed for niveaudeling.

Det er vigtigt for os, at tempo og sværhedsgrad 
afpasses gruppen, og at alle kan være med 
uanset alder og kø. 

Kom og dans med! Det er god motion, nye venner 
og et fornøjeligt samvær med andre, der heller ikke 
kan sidde stille, når musikken spiller.

Mød også:
Lone Hertz - Livskvalitet – og hvad det så er….
Et foredrag om at søge forandringen til det gode.
Erik Lindsø – Min nabo er muslim – om mødet i 
den flerkulturelle brydningstid. Erik Lindsø fortæller 
med charme og humor om, hvordan vi knækker de 
kulturelle koder.

Se mere på www.rondehojskole.dk eller ring og bestil en brochure
Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde, 

Tlf. 86 37 19 55, post@rhe.dk 
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SOMMER-SENIORDANS
5. - 11. juli 2009

Seniordans - Det historiske Ribe - Vadehav og marsk

I samarbejde med Dansk Seniordans arrangerer Ungdomshøjskolen ved Ribe - Høj-
skolen ved Vadehavet - en uge med rigtig meget seniordans, spændende foredrag 
og udflugter, hyggeligt samvær og masser af god mad.

Danseinstruktører:  l Solveig Baunsgaard, Dansk Seniordans, Lemvig
     l Anne-Mari Hartoft, Dansk Seniordans, Karlslunde

Udflugter:   l Med traktorbussen over havbunden til vadehavsøen  
         Mandø
     l Guidet tur i det historiske Ribe med besøg i Ribe 
         Domkirke og herefter Ribe på egen hånd
     l Tur til Møgeltønder Kirke, Schackenborg Slotshave  
         og Noldemuseet i Seebüll

Foredrag o.a.:  l Det historiske Ribe – oplæg til Ribeturen 
         v/Richard Kværnø
     l ”I begyndelsen var Ordet” v/biskop 
         Elisabeth Dons Christensen
     l ”Vadehavs- og andre sange v/sangskriver 
         Jens Rosendal
     l Diasshow v/naturfotograf Carl Chr. Christiansen
     l Visesang v/Mette og Børge Solkær

Kursusleder:   l Forstander Søren Ernst Lüdeking

Kursuspris:   l kr. 3.075,- (tillæg for enkeltværelse)

Kursusprogram:  l Ring eller skriv efter program eller se det på 
         www.uhr.dk

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE
- Højskolen ved Vadehavet -

Skole Allé 1, Vester Vedsted, 6760  Ribe
tlf.: 7544 5004 fax: 7544 5904

Mail: kontoret@uhr.dk 
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HØJSKOLEN    MARIELYST
              - folkehøjskole for den 3. alder

Højskolekurser med seniordans

Kursus 907
 to uger fra 13.04. til 26.04 med danselederne Lisbeth 
Christiansen, Slagelse og Astrid Johansen, Marielyst.

Kursus 918
 én uge fra 07.09. til 13.09 med danselederne Anne Lise 

Thomsen, Esbjerg og Astrid Johansen, Marielyst.
 

Rekvirer kursusprogram på tlf. 54136361 eller se 
www.hojskolenmarielyst.dk
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Højskolen ligger i Bjerringbro midt i hjertet af det skønne 
kuperede Midtjylland.  
Nørgaards Højskole er en moderne højskole med enkelt- og 
dobbeltværelser af bedste standard. 
På skolen er der opvarmet svømmehal med sauna, fitness-
rum, opholdsstuer med aviser og kabel tv. Desuden har sko-
len bl.a. en mindre golfbane, beachvolley, boldhal, internet, 
petanquebaner, bålplads, klatrevæg, poolbord, og masser 
af skøn natur. 
Du kan komme til Nørgaards Højskole direkte med IC-tog 
til Bjerringbro, så henter vi  dig på stationen.  

Bestil vores særbrochure ”Seniordans & højskole” og læs meget mere om kursets indhold 
Nørgaards Højskole på tlf. 86682300 eller klik ind på www.nrgaard.dk.

Danseinstruktørerne vil være Lisbeth Christiansen og Lene Saul  – begge erfarne og 
dynamiske undervisere

Udover dansen vil højskolens lærere stå for:
Morgensamlinger, valgfrie workshops : EDB, kor, aktuel debat, motion mm.
Spændende foredrag og vinsmagning, masser af højskolesang, udflugter til Mols Bjerge 
og Ebeltoft, samt Viborg og Dollerup Bakker, musikaften i foredragssalen

Vi er kendt for at skabe et godt humør og god energi på kurserne
Kom og mærk glæden ved at bevæge dig til dejlig musik. Danse de gamle kendinge og 
også lære nye danse. Mærke energien fra de andre dansere, pulsen der hamrer af sted, 
sveden på panden og smilet på læberne – og ikke mindst glæden ved at det lykkes!

Vi ser frem til at se dig på højskolen

Vibeke Hundborg
Forstander

Seniordans og Højskole på Nørgaards Højskole

Nørgaards højskole afholder efterårskursus i seniordans i uge 45 2008.
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Mageløse Malta
Middelhavets mindste mål, mageløse Malta. Mariaer og mirak-
ler, meleres med mesterlige malerier. Majestætiske maltesere, 
i menneskelige myriader, minder mig om mod og modgang, 
magt og monseignører. M´dina, Mosta, Mellieha og Marsasloxx 
melder sig mentalt. Massive megalitter med millenniers magi. 
Maleriske minder, marmor, Matio og mig. Tag med til Malta, og 
oplev historien folde sig ud, fra forhistoriske templer der er ældre 
end pyramiderne, over korsriddertiden til 2. Verdenskrig. Kom 
og oplev et lille land, der har været begæret og besat af stort set 
alle, men som alligevel er helt sig selv og kulturelt selvbevidst!
Da kurset er arrangeret i samarbejde med Landsforenin-
gen af Senior dans vil der blive rig lejlighed til at danse 
såvel på højskolen som på Malta. Kurset er åbent for alle.

4 dage på højskole, en uge på Malta
28. april – 10. maj 2009

Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris
Danseinstruktører: Lisbeth Christiansen og Birthe Krøjgaard 
   fra Landsforeningen Dansk Senior Dans

Udflugter:   Besøg på Tønder Museum
   Rundvisning i kloster og kirke
   En uge på Malta med dans og udflugter

Foredrag: Højskolelærer Aksel Krogslund Olesen:   
   Sang og musik med udgangspunkt i   
   teamet ”udlængsel”.
   Højskolelærer Georg Bendix: Om   
   Maltas arkæologi og Megalittempler og   
   om maltesiske Johannitterorden,    
   dens historie, hospitaler og bygninger. 
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DANSEFRITID

10.- 14. AUGUST 2009
RØNNES HOTEL SLETTESTRAND

Else Cholewa og Rita Simick kan fejre 10 års jubilæum og vi  
glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.

Program:  Ankomst mandag til eftermiddagskaffe.
    Afrejse fredag efter morgenmad.
    Seniordans hver formiddag og aften.

Udflugter:  Tirsdag:  Sightseeing tur ud i det meget 
      smukke natur.
    Onsdag:  Eftermiddagskaffe, vinsmagning og 
      derefter dans (Le Lancier m.m.) 
      i riddersalen  på Kokkedal Slot.

En Dansefritid er en ”Danseferie”, hvor seniordansere med nogen 
erfaring kan finde nye danseudfordringer. Der tilbydes dans hver for-
middag og aften. Eftermiddagen er til udflugter, travetur m.v. Røn-
nes Hotel er et hyggeligt hotel med moderne værelser med eget bad, 
toilet og T:V: Hotellet er berømt for sit gode køkken. Fra Rønnes 
Hotel er der kun 10 minutters gang til Vesterhavet med gangsti helt 
ned til vandet. Her er en udsædvanlig varieret natur med store klit-
plantager og flotte naturområder.

Pris:   kr. 2990 pr. person omfatter indkvartering på dobbelt- 
   værelse, fuld forplejning (ex. drikkevarer), danseunder- 
   visning med isvand i dansetimerne og 2 halvdags ud-
   flugter.
   Tillæg for enkeltværelse kr.500,00

Tilmelding til Else 25816218 eller Rita 98825168
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Dansefritid i Nordjylland
Fra den 11. – 15. maj 2009 på Hotel Søparken i Aabybro

I år havde Hotel Søparken det bedste og mest fristende tilbud til os. Hotellet er ny-
ere, der er gode danserum med trægulve, indendørs swimmingpool og dejlige lyse 
værelser alle med eget bad, toilet og tv.

Ugens indhold bliver dans hver formiddag og aften, danse med udfordringer og god 
musik. Vi planlægger i øjeblikket en lokal eftermiddag i Aabybro, en kunst og kul-
tur tur til Vrå og Løkken samt en natur tur ad margueritruten over Øland, Oxholm 
til Røgegård Naturreservat.

Pris  pr. person i dobbeltværelse er 2800,- der dækker, helpension, udflugter, dans 
og isvand i danselokalet. Tillæg for enkeltværelse er 600,-

Tilmelding og yderlige oplysninger ved Eva Schmidt.

Danseledere er Aase Henningsen tlf. 98821303 og Eva Schmidt tlf. 23370696.

Begrænset antal pladser

Blomstervej 58 • 8381 Tilst • Telefon 86 39 43 66

BORNHOLM
22.-26. maj 2009

Halvpension - Dans - Udflugter på ”Solskinsøen” m/ besøg ved Hammershus, 
Helligdomsklipperne, rundkirke samt de mange charmerende købstæder

Pris kr. 3.095,-

Dansk Senior Dans Region Århus arrangerer fem dejlige dage på det hyggelige 
Gretha’s Pension i den stemningsfulde by Sandvig på Nordbornholm. Danmarks 
dejligste ferieø har mange ting at byde på: En natur, som er meget forskellig fra 
resten af Danmark, maleriske byer, Nordeuropas største ruinkompleks og meget 
mere! Hver aften mulighed for dans.

Opsamling: Østjylland, Fyn og Sjælland.

Tilmelding og program ved henvendelse til:
Birthe Bisgaard Jensen 86 29 16 21 eller Gunhild Jensen 86 43 32 68
Tilmelding senest d. 01.04.2009.

de graa busser
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Berlin/Dresden  
11. - 16. maj 2009

Vi tager atter af sted til Berlin med lidt nyt på programmet. Denne 
dejlige by byder hele tiden på nye spændende seværdigheder. Som 
sædvanligt glæder vore venner hos ”Gästehaus der Polizei” sig til 
at tage imod os. Bussen er 4-stjernet fra Hørby med servering og 
god benplads.
I Berlin skal vi på byrundtur med stop de mest kendte steder. Rigs-
dagen, Gendarmen Markt, Gedächniskirche,  Hackescher Höfe, 
Pariser Platz, hvor den Amerikanske Ambassade endelig har fået 
sin bygning færdig. Det nyåbnede vokskabinet ligger også her. Vi har 
en guidet rundgang  i Neue Synagoge og guldkuplen. ”Friedrich-
stadt Palast Theater er renoveret og har en helt fantastisk forestil-
ling, som vi skal se. Besøg i den nye Hauptbahnhof, som er et op-
levelsescenter.
I Dresden, som vi besøger en dag, oplever vi den genopbyggede 
Frauenkirche og får en guidet rundgang i Semperoper samt en 
byrundtur i denne smukke barokby, som har rejst sig igen.
På rundturen i Berlin og dagen i Dresden har vi dansktalende guide 
med. Vi skal naturligvis også danse i den smukke sal, og en dag kom-
mer vort venskabshold fra Berlin og danser med os.

Pris for turen kr. 4.500,- i delt dobbeltværelse (tillæg enkelt kr. 
300,-). Prisen dækker rejse, ophold med helpension + aftenkaffe 
(2 dage dog  - frokost). Madpakke til hjemturen. Alle udflugter og 
entreer samt teaterbillet (kr. 500,- er med i prisen).

Danseledere på turen:
Anna Barkholt, Højbjerg, 86 27 16 29 og 

Birthe Mikkelsen, Odder, 86 54 54 83

Tilmelding til danselederne
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Østrig /Salzburgerland 
25.07 – 02.08

Landsforeningen tager atter til Grossarl, den smukke by i Alper-
ne 75 km syd for Salzburg.
Vort hotel er Neuwirt, 4- stjernet med alle faciliteter og beliggen-
de på torvet.
Fantastisk morgenbuffét og 5-retters menu til aften. Værelser med 
bad/toilet, TV og balkon. Hotelhave, hvor vi skal have Grillaften 
og en Kaffe/Strudel eftermiddag. Elevator, sauna og afslapnings-
center. Vi er alene på hotellet, når vi er der. Værtsparret er 3. gene-
ration på dette skønne familiehotel og værten er stjernekok, han til-
byder også vandretur med os.
Udflugt til Salzburg ned byrundtur i Fiaker (hestevogn), frokost i 
St. Peter Stiftskeller fra 803. Nabobyen Hüttschlag i bunden af da-
len skal vi også besøge en dag.
Udflugt til Østrigs højeste bjerg Grossglockner, hvor vi bl.a. ser 
Murmeldyr. Vi skal med taxa til Bichalm, en højtbeliggende gård 
og nyde en frokost med hjemmelavede lækkerier samt danse til fest-
lig musik leveret af familien. Med  gondolliften til toppen og dan-
se med udsigt til sneklædte bjerge, besøge Lichensteinklamm , St. 
Johann, og m.m.
En aften besøger vi seniordanserne i byen. Musikeftermiddage og 
koncerter i byparken.
Overnatning i Fulda ud og hjem. Vi kører med 4-stjernet bus fra 
Hørby Turistbusser.

Danseledere:Jytte Agerbo, Lyngby , tlf. 45 87 08 53, 
Birthe Mikkelsen, Odder, tlf 86 54 54 83

Pris: kr. 6.080,- i dobbeltv. (tillæg enkeltv. kr. 860,-. på 4-stjernet 
hotel. Incl. i prisen er: Rejse med 4-stjernet bus, halvpension + 2x 
frokost. Velkomstdrink, grillaften, Strudeleftermiddag. Alle udflug-
ter og entréer. Byrundtur i Fiaker gennem Salzburg (kr. 220,- p.p.) 
og taxa til Bichalm er  også incl.

Tilmelding til danselederne.



2626

DANS OG NATUROPLEVELSER
KOLT HØJSKOLE

29. april  –  5. maj 2009
 

Et ugekursus på Kolt med seniordans, folkedans og
naturvandringer samt udflugter til Rebild og Fanø. 

Horn- og træværkstedet er åbent i eftermiddagstimerne.

Seniordansen bliver kyndigt ledet af Eva Schmidt.

Kurset er tilrettelagt af 
Anette Østergaard og Torben Gang Rasmussen

Kolt Højskole, Beringvej 1, 8361 Hasselager.
Tlf. 86 92 12 41

www.kolt-hojskole.dk
E-mail: kontakt@kolt-hojskole.dk

14.-20. juni: 
Nordjælland i sommerlys
Seniordans, sang og samvær

Grundtvigs Højskole i Hillerød indbyder til en uge på
en klassisk grundtvigsk højskole, midt i det sommergrønne Nordsjælland, med eks-
kursioner, foredrag, sang og samvær - samt god tid til seniordans.

Instruktører:   Karen Margrethe Pedersen og Birte Stisen 
     fra Dansk Seniordans.

Kursusleder:   Højskolelærer, dr. phil Ole Vind.

Det detaljerede program med priser og mulighed for tilmelding kan findes på høj-
skolens hjemmeside: www.grundtvigs.dk

Bestilling af brochurer:  info@grundtvigs.dk eller tlf. 48 26 87 00

Sted:    Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147,
     34 Hillerød, tlf. 48 26 87 00, mail: info@grundtvigs.dk
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Nyt – se her – nu kommer det for første gang

Sæt allerede nu datoerne 
af til et Suppleringskursus

den 19. juni til 21. juni

Ved afslutningen af Grundkursus 3 er vi flere gange blevet opfor-
dret til at tilbyde et suppleringskursus, og nu kommer det i 2009 på 
den måde, at dato og sted er fastlagt. 

Vi har bestilt Knudhule Ferie- og Kursuscenter, Randersvej 88, 8680 
Ry i dagene fredag d. 19. juni fra kl. 17.00 til søndag d. 21. juni kl. 
15.00, og vi tilbyder kurset til de instruktører, der har gennemgået 
alle 3 grundkurser. Vi vil meget gerne se dig, uanset hvornår du har 
gennemgået grundkurserne. 

Instruktører på kurset vil være Solveig Christiansen og 
Lisbeth Christiansen

Er du interesseret?? – Vi glæder os til et gensyn 
og nærmere information kommer i aprilbladet.
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SENIORDANS OG LIVSGLÆDE
BRENDERUP HØJSKOLE
26. juli – 1. august 2009

I samarbejde med Dansk Seniordans indbyder Brenderup Højskole til en 
uges sommerhøjskole med dansen i centrum.
Brenderup Højskole ligger på Nordvestfyn, tæt på skov, strand og smuk-
ke udsigter. 

Gennem dans og samvær, sang, værksteder og foredrag vil vi sammen 
søge og bevare livsglæden. 
Ugen byder også på en rundtur på Fyn, ”Danmarks Hjerte”, og ganske 
som
H.C. Andersen vil vi lade os inspirere af Fyns uspolerede ”personlighed” 
og idylliske karakter.

Vi skal selvfølgelig også have tid til at nyde kaffen og kagen i vores smuk-
ke have. 

Karen Margrethe Pedersen, Hadsten og Helga Poulsen, Auning leder som 
sædvanlig seniordansen hver dag. 

Kursusleder er forstander Ole Dedenroth.
Herudover deltager skolens lærer samt foredragsholdere og gæstelæ-
rere.
Max 45 deltagere 
Kursuspris kr. 3.200,-. Tillæg for enkeltværelse.
Ring eller skriv efter program.

Brenderup Højskole
Stationsvej 54 – 5464  Brenderup

Tlf. 64 44 24 14 – Fax  64 44 23 37 –
Mail: kontor@brenderuphojskole.dk– www.brenderuphojskole.dk

Brenderup Højskole er en grundtvigsk højskole med en
varm atmosfære, beliggende nær skov og strand.
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Højskoledage i Sydslesvig

22.07.-28.07. 2009.

Syv dage i grænselandet med foredrag og ture -  samvær og hygge – dans og sang i en højskolehverdag. 
Kurset byder på foredrag om historiske emner, grænselandet i dag og temaer om kunst og musik samt 
kropslig udfoldelse med bl.a  bueskydning – petanque og  naturligvis seniordans.

Skolens naturskønne beliggenhed lægger op til trave – eller cykelture i nærområdet.

På busturene oplever vi Slesvig med domkirken og Hedeby samt marskbyerne Frederiksstad og  Tönning, 
der ligger ude i det flade landskab, Ejdersted

Foredrag, der forbereder ekskursionerne grundigt, er en selvfølge.

Nyd underholdende dage på Jaruplund Højskole

Kurset afholdes igen i samarbejde med Landsforeningen Dansk Seniordans og med danseinstruktør Solveig 
Christiansen, som instruktør

Skolens lærer:: Sven-Ulf Jansen, Jesper Groth 
Pris: 3.350 kr. - dobl. vær. / 3.550 kr. - enkl. vær.

Der er mulighed for at blive hentet på Kliplev banegård for 100 kr.

Brochure og tilmelding kan ske ved at skrive eller ringe til

JARUPLUND HØJSKOLE
Postbox 55
6330 Padborg
Tlf.  +49 4630343   -   Fax  +49 4630690

Email: kontoret@jaruplund-hoejskole.de
Hjemmeside: www.jaruplund-hoejskole.de

Jaruplund Højskole - den danske højskole i Sydslesvig - ligger ved den gamle hærvej 10 km syd for 
grænsen og Flensborg by i et naturskønt område. Højskolen kan huse 50 kursister.
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Uge 25: Senioridræt · Seniordans
Uge 26: Vandring i Østjylland · På cykel i Østjylland · Mountainbike for sjov
Uge 27: Maleri · Tegning · Filt · Pileflet · Keramik & Raku · Vintagedesign · Gospelkor
Uge 28: Østjylland på kryds og tværs
Uge 29: Familiekursus – fra 6 år til 100 år
Uge 30: Familiecamp fra 7 år – Fodbold · Basketball · Dance
Uge 31: Vild med dans · Argentinsk Tango · Tennis · Løb & Fitness · Havkajak
Uge 32: Ung sommerhøjskole – fart, fest & farver
Uge 39: Høstkursus
Uge 46: Livet – er nu nok en eftertanke værd

Brochuren “Korte kurser 2009” fremsendes gerne. Kontakt venligst:

Hadsten Højskole
Østergade 49
8370  Hadsten
T: +45 86 98 01 99
info@hadstenhojskole.dk eller www.hadstenhojskole.dk

eller noget af den på Hadsten Højskole
MÆRK VERDEN

Hadsten
Højskole

siden 1876
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Regionale aktiviteter for dansere

REGION AARHUS

 Generalforsamling
 Lørdag d. 14. februar 2009 – kl. 14.00 
 i Festsalen, Hadsten Skole, Hadbjerg-
 vej  12, Hadsten      
 Dagsorden ifølge lovene.
 Evt. forslag  skal skriftligt være for-
 manden Karen M. Pedersen i hænde 
 senest 1.febr.2008.
 På valg  Birthe Bisgaard (modtager 
 genvalg), Gitte Mouritzen (mod-
 tager genvalg), Ellen Holleufer (mod-
 tager ikke genvalg)
 Af hensyn til kaffebord er tilmelding  
 nødvendig til Karen M.Pedersen, 
 tlf. nr. 86 98 01 72 senest d. 9. 
 februar 2009.

 Højskoledag på Silkeborg Højskole 
 Region Århus afholder en dag på 
 Silkeborg Højskole.
 Mandag d.27. april 2009 – kl. 10.00 –  
 16.00
 Formiddagskaffe,foredrag, sangtime,          
 frokost, dans og eftermiddagskaffe.
 Pris kr. 175.00.00 for medlemmer,  
 kr. 190.00 for ikke medlemmer
 Der arrangeres ikke transport.
 Tilmelding til Gitte Mouritsen, Trige 
 tlf. 86 23 07 60 fra d. 2. marts 2008 
 efter først til mølle systemet. 
 Indbetaling straks efter tilmelding 
 til danselederne.

 Forårsstævner
 Hornslet hallen, Stadionvej
 Søndag d. 8.marts 2009
 Voel Hallen, Sorringvej 28
 Lørdag d. 28.marts 2009
 Medlemspris kr. 65.00 – ikke med-
 lemmer kr.75.00
 Pris incl. kaffe/te og brød
 Begge dage kl. 13.30 – 17.00.

 Max. 250 deltagere pr. stævne.
 Bindende tilmelding og betaling til 
 danselederne senest 8 dage før 
 stævne.
 Samlet tilmelding fra danselederne til:
 Birthe Bisgaard, Viby J. tlf. nr. 
 86 29 16 21 senest 8 dage før.

 Danseweekend 
 på Låsby Kro, Hovedgaden 49, 
 8670 Låsby 1.- 2. marts 2009. 
 (Bus linie 113 fra Århus)
 Danseledere: Birthe Bisgaard, Viby,
 Gitte Mouritzen, Trige,  Dinne 
 Madsen, Rønde
 Bindende tilmelding: Gunhild 
 Jensen, Randers, tlf.8643 3268 senest 
 1. februar 2009
 Pris: Pr. person i dobb. værelse  
 kr. 525.00    
 Tillæg for enkeltværelse kr. 150.00
 Betaling: Sparkassen Kronjylland
 Reg., nr. 9321 – konto 0002381214.
  Husk at opgive eget navn ved ind-
 betaling i banken straks efter til-
 melding.
 Ankomst og indkvartering fra 
 kl. 14.00
 Opholdet byder på eftermiddagskaffe
 ved ankomst, festmiddag og slutter  
 med morgenbuffet inden afrejse, og 
 naturligvis masser af godt samvær og  
 dans.

 Regionen påtænker at lave en 
 sommertur
  til Tranum Strand fra 24. aug.-27. 
 aug. 2009.
 Nærmere herom i Årets Gang nr. 2.



32

REGION FYN

 Generalforsamling og forårsstævne
 Søndag den 8. marts 2009 i Ørbæk-
 hallen
 Generalforsamlingen starter kl. 11.00
 Dagsorden i flg. vedtægterne.
 Smørrebrød kan bestilles hos danse-
 lederne.
 Forårsstævne kl. 13.30-17.00
 Pris incl. kaffebord 60 kr. for med-
 lemmer, 70 kr. for ikke medlemmer.
 Tilmelding og betaling til danse-
 lederne senest 3. marts. 2009

REGION HIMMERLAND

 Fastelavns – seniordans
 på Hadsund Kulturcenter Kirkegade 
 2-4 søndag den 22. februar 2009 
 kl. 13.30 – 16.30
 Eftermiddagen byder på seniordans, 
 kaffe med brød og fælles sang.
 Pris for medlemmer: 60, - kr.
 Pris for ikke medlemmer: 70, - kr.
 Danseledere: Lissy Vad og Esther 
 Johansen
 Billetter købes hos din danseleder 
 eller Elly Engedal 98 62 11 10 senest  
 den 13. februar 2009.
 
 Forårsstævne
 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
 Jyllandsgade 10, Haverslev
 Lørdag den 21. marts 2009.
 Kl. 10.30 til 16.00
 Seniordans fra kl. 10.30 til 11.45.
 Frokost fra 12.00 - 13.00
 Dans til ca. 14.45, derefter kaffe
  lagkage, foredrag og lotteri.
 Pris: medlemmer 120,00 kr.
 Ikke medlemmer 160,00 kr.
 Drikkevarer er for egen regning.
 Bindende tilmelding senest 
 9. marts 2009 hos din danseleder eller
 Elly Engedal  98 62 11 10

 Sommerdans i Rebild
 Seniordans på spillemandsmuseet, 
 Cimbrervej 2, Rebild.
 Der danses følgende 3 tirsdage: 
 28. april, 26. maj og 16. juni august 
 kl. 19.00 til 22.00
 I april leder Lissy Vad og Rosa 
 Skriver dansen.
 Entre: 50, - kr for medlemmer
 60 kr. for ikke-medlemmer
 Prisen incl. kaffe og kage.
 Tilmelding er ikke nødvendig, mød 
 op til glad aften!

 4 dages tur 
 med helpension til Grasberg / 
 Bremen Tyskland
 Blomsterpark og fugleparken 
 Walsrode fra den 08.06 - 11.06. 2009
 Pris medl.2995 kr. ikke medl. 3095 kr.
 tilmelding til Rosa Pedersen 
 98 15 90 60 mobil 41 40 91 60 eller 
 Elly Engedal 98 62 11 10 mobil 
 20 42 50 87
 sidste tilmelding 24 / 4 - 2009
 Yderligere oplysning hos danse-
 lederne

REGION NORDSJÆLLAND/
ROSKILDE/BORNHOLM

 Generalforsamling
 Med efterfølgende dans lørdag d.7 
 marts 2009 kl. 13.00-16.00  
 Sted: Engelsborghallen,Engelsborg-
 vej 93, Kgs. Lyngby 
 Bus 161 og 165 fra Lyngby station, 
 stå af ved Engelsborg Skole. 
 Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 Forslag der ønskes behandlet skal 
 være formand Lise Klint,
  Birkekæret 6, 2950 Vedbæk, 
 tlf. 45 89 18 36 i hænde senest 14 
 dage før generalforsamlingen.  
 På valg er: Anne-Mari Hartoft, 
 ønsker ikke genvalg, Jytte Agerbo,          
 villig til genvalg  
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 Efterfølgende dans samt Kaffe og 
 Kage kr. 55,00 
 Bindende tilmelding til: Jytte 
 Agerbo, tlf.45 87 08 53 efter kl.
 18.00, senest 12 februar 2009  
 Betalig til danse lederne, som ind-
 sætter beløbet på konto Nordea Bank  
 reg.2252 - 62 66 71 43 68, senest d. 
 17 februar. Husk at påføre navn på 
 indbetalingen i banken.
 Generalforsamlingen er kun for 
 medlemmer af Dansk Senior Dans.   
 
  Bustur til  Sønderjylland  
 Danseledere: Jytte Agerbo og 
 Lise Klint 
 Spændende bustur til bl.a Nolde 
 museum, Mandø, Gram, Ribe, 
 Tønder. 
 Vi bor fast: Agerskov kro, hvor der 
 bliver dans om aftenen.
 Tidspunkt: d. 11 maj til 14 maj 2009  
 Afrejse fra Holte station kl. 9.00, 
 samt fra Solrød v/ motorvejs fra-
 kørsel 30 kl. 9.40
 Pris: 3.195,00 for dobbelt værelse 
 ekstra :450,00 for eneværelse. 
 Prisen inkl. fuldpension, samt alle 
 udflugter og entreer. 
 Yderligere oplysninger, samt til-
 melding til: Jytte Agerbo 
 tlf. 45 87 08 53 efter kl. 18.00
 senest d.23 marts 2009  
 Teknisk arrangør: De Grå Busser 

 
REGION RIBE

 Søndagsdans 2009
 I Esbjerg på Østerbycentret 34
 Ribegade 169.
 Vi danser folkedans ,squaredans,
 linedans og seniordans.
 Søndag d. 11janar fra14,00 1600
 Søndag d.  8 februar fra 14,00 1600
 Søndag d.  8 marts fra 14,00 1600
 Pris 50 kr. incl. kaffe og kage,
 Vel mødt: Kate tlf. 75139642

 Rina tlf . 75470926 og
 Anna Lise tlf . 75451719

 Regionen afholder
 Generalforsamling og Forårsstævne
 Den 1. 3.2009 på Hotel Rødding, 
 Torvet 8,Rødding. 
 Vi starter kl. 10. 00 med generalfor-
 samling, og så skal vi danse.
 Kl. ca. 11.30  snitter/kaffe/the
 Kl. ca. 13.45 kaffe og lagkage.
  Vi slutter ca. kl.  16.00 
 Tilmelding og betaling til jeres danse-
 leder.
 Medlemmer 70 kr. Ikke medlemmer 
 90 kr. 
 Tilmelding til Inger Margrethe 
 Tlf. 75198376 senest 26.2.09.
 Ønskedanse sendes til Inger 
 Margrethe senest 8 februar 2009.

 Krobal 
 Regionen afholder krobal  på ”DEN  
 GAMLE KRO ”og ”GRAM 
 SLOTSKRO” Slotsvej 47,
 6510 GRAM.
 Mandag den 4 maj 2009.
 Ankomst kl.  11. 00,
 Middag kl. ca. 12.00
  Kl. ca. 15.30 kaffe/the med lagkage
 Pris kr. 200,00  kr
 Tilmelding og betaling i kuvert 
 med navn og tlf. nr.
 Til jeres danseleder eller til bestyrel-
 sen på forårsstævnet i Rødding (først 
 til mølle )
 Dansehilsen fra Ove, Gerda og 
 Inger-Margrethe
 Tlf. 75364459-75198376

REGION  RINGKØBING 

 Danseweekend på Mors
 Søndag den 8. februar kræser vi for 
 danserne på Sallingsund Færgekro. 
 Arrangementet, som har været mar-
 kedsført via regionens danseledere, 
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 er fuldtegnet. Regionen afholder der-
 for et tilsvarende ugen efter fra den 
 15. til den 16. februar. Programmet 
 byder på eftermiddagskaffe, dans, 
 gourmet middag og dans. Mandag 
 formiddag er der en bustur på øen. 
 Prisen er kr. 625/850. Når dette blad 
 udkommer er tilmeldingsfristen dog 
 udløbet. Men du kan evt. prøve at 
 kontakte Ingrid Brahms på 
 tlf. 9714 2087.

 Generalforsamlingen
 I år holder vi generalforsamlingen i 
 Haderup. Det sker i Kultur- og 
 Idrætscentret, Nygade 9, lørdag den 
 21. marts, kl. 11.00. 
 Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 På valg er Bo Røyen samt de to 
 suppleanter. 
 Forslag til kandidater og til emner 
 skal afleveres til formanden senest 
 14. dage før. 
 Efter generalforsamlingen er der 
 middag, kaffe og dans. Afslutning ca. 
 kl. 15. Pris kr. 100.

 Forårsfest i Højmark
 Søndag den 5. april fejrer vi for-
 årets komme. Det sker i Højmark-
 hallen, Adelvej 41, Højmark, 
 kl. 11 – 16. Vi starter med dans, 
 hvorefter vi får en god middag og lidt
 underholdning. Vi slutter med dans 
 og kaffe. 
 Prisen er kr. 200 for medlemmer og 
 kr. 220 for andre. 
 Tilmelding senest den 21. marts til 
 Gerda Røy, 9732 1398, eller Bo 
 Røyen, 9719 2008. 

 På www.ringdans.dk kan du altid 
 holde dig orienteret om Region 
 Ringkøbing.

REGION STORKØBENHAVN

 Lørdag den 21. februar kl. 13.00 til 
 16.00 
 Generalforsamling 
 i Loen på Rødovregaard, Kirke-
 svinget 1, 2610 Rødovre.
 Dagsorden ifølge loven:
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Kasseren  fremlægger regionens 
   regnskab 
 4. Indkomne foreslag 
 5. Valg til bestyrelse: 
   Bestyrelsesmedlem Jytte Holm 
   villig til genvalg
   Suppl. Gudrun Sonne villig til 
   genvalg
   Suppl. Annelise Holmbom Nielsen  
   villig til genvalg
 6. Valg af revisor:
   Vera Gammelholm revisor villig 
   til genvalg
   Gudrun Sonne revisorsuppl. villig 
   til genvalg
 7. Eventuelt.
 Indkomne foreslag skal sendes 
 eller mailes til formand Kirsten 
 Bauer, Nordahl Griegs Vej 66, 
 2860 Søborg mail adresse se bladets 
 bagside. Senest den 7. februar
 Regionen giver kaffe, brød og dans 
 efter generalforsamlingen.

 Søndag den 15. marts kl. 14.00 til 
 kl. 17.00 
 Martsdans 
 i S.I.F Krøyersvej 5, 
 2930 Klampenborg
 Bus 14 til Teglgårdsvej eller S. tog 
 til Ordrup St.
 Pris: kr. 75 for kaffe, kage og dans
 Tilmeldning til Edel Ording 
 telefon 39905251 mobil 28394376 
 senest den 5. marts
 Indbetaling skal ske til Danske Bank  
 Konto nr. 40853321149219
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 Vi har reserveret tirsdag den 12. 
 maj hvor vores årlige 
 højskoledag 
 på Tisvilde Højskole finder sted. 
 Når I alligevel har gang i kalenderen  
 husk også lige Lørdag den 14. 
 november i Kedelhal.  Tisvlide høj-
 skole programmet kommer i april 
 bladet.

REGION SYD 
FOR STRØMMEN

 Generalforsamling 
 Onsdag den 4.marts 2009 i 
 Blomsterparken Vestergade 36 
 4970 Rødby.
  Dagsorden iflg loven.
 Forslag der ønskes behanlet på 
 generalforsmling sendes til for-
 manden Bodil Lykke, Rosenvang 22,  
 4990 Sakskøbing, senest den 18. 
 Februar 2009 
 Kaffe med kage kan købes for 25 kr. 
 Tilmelding til Jeres danseleder senest  
 d. 25. Februar at hensyn til kaffen 
 Der er dans bagefter.
 Hilsen Bodil Løkke Rosenvang 22 
 4990 Sakskøbing.

 Regionen afholder 
 forårsstævne 
 i Horrebyhallen d. 21-3 2009 
 kl. 10,30-16,00
 pris 90 kr for medlemmer og 110 kr 
 for ikke medlemmer, dette inkluderer 
 3 stk smørrebrød, kaffe og lagkage.
 Medbring selv kop og bestik. 
 Drikkevarer kan købes. 
 Tilmelding senest 15-3 2009 til jeres  
 danseleder eller
 CONNY HANSEN på 54438010

REGION SØNDERJYLLAND

 Generalforsamling 
 i Løgumkloster, lørdag den 28. 
 februar 2009, kl. 13 - 16 i Multi-
 hallen, Idrætsvej 1, Løgumkloster. 
 Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 Tilmelding senest 20. februar til 
 Erling Møller Kristensen, 
 tlf. 74 74 38 12.
 Kaffe og kage, 30 kr. pr. person. 

 Forårsstævne i Gråsten
 Lørdag den 4. april 2009 kl. 10 – 15.
 Tilmelding senest 27. marts til 
 Jacob Holdt, tlf. 74 61 77 90.

REGION VEJLE

 Generalforsamling
 Regionen indbyder Landsforeningens  
 medlemmer til generalforsamling 
 fredag den 27.februar 2009 kl. 14 i 
 spisesalen på Balle Musik – og 
 Idrætsefterskole Ballevej 57, 
 Bredsten
 Dagsorden ifølge vedtægterne.
 Eventuelle forslag sendes til for-
 manden senest 3 uger før.
 På valg er Inga Rolskov 
 (ønsker ikke genvalg) 
 og Birte Stisen.
 Efter generalforsamlingen er der 
 kaffe og dans.
 Tilmelding senest 15. februar 2009 
 til Birte Stisen tlf. 75 89 72 39.

 Forårsstævne
 Lørdag den 18. april 2009 
 kl.13.30 – 17 
 i Rask Mølle Hallen.
 Pris: 55 kr. inkl. kaffe.
 Ankomst og samlet afregning fra 
 lederne fra kl. 13.00.
 Tilmelding senest 3.april 2009 til 
 bestyrelsen.
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 Højskoledag
 Tirsdag den 28. april 2009 på Elbæk 
 Efterskole kl. 10 – ca. 15.30.
 Program: kaffe, fortælling. sang, 
 middag og dans.
 Pris: 150 kr.
 Tilmelding senest 18. april 2009 til 
 Birte Stisen tlf. 75 89 72 39

REGION VENDSYSSEL

 Nytårsfest
 fredag 23. januar 2009 Hotel Phønix,  
 Bredgade 17, Brønderslev.
  Se oktober bladet 2008 
 Alt optaget - evt. afbud ring til 
 Aase Petersen 9824 7840 - der er 
 venteliste.

 Generalforsamling
 Afholdes 28. Februar 2009 kl. 10.00 -
 ca. 13.00
 I Bien, Brønderslev
 Dagsorden ifg. vedtægterne.
 På valg er Inger Berg, Doris Christen-
 sen og Aase Petersen
 Suppleanter på valg er: Birthe 
 Jespersgaard og Lis Larsen
 Revisorer og suppleant på valg er:
  Poul Poulsen, Jytte Damgaard, Anne 
 Lise Nielsen
 Evt. forslag skal være bestyrelsen i 
 hænde senest 14 dage før.
 Regionen er vært ved en kop kaffe 
 m/brød.
 Tilmelding senest 20-2-09
 Lis Madsen på tlf. 9897 8815
 Inger Berg             9893 1718
 Efter generalforsamlingen er der dans

 Højskoledag på Diget
  ved Skagen,Hvide Klitvej 15, Aalbæk
 Fredag den 17. April  kl. 10.00-16.00
 Formiddagskaffe, Frokost fra buffet,  
 foredrag og sangtime  samt dans 
 Der afsluttes med eftermiddags-
 kaffe med kage.

  Pris pr. deltager 230 kr. - 
 Max 80 deltagere 
 Tilmelding senest 10-4-09 til 
 Aase Petersen på tlf. 9824 7840 
 Lis Madsen tlf. 98978815 
 Efter denne dato er tilmeldingen 
 bindende.

VESTSJÆLLAND/
STORSTRØMMEN

 Næstved Seniordansere danser 
 ”Vinteren ud”
  søndag den 1.marts 2009 kl. 10:30 -  
 16:00  i Vallensved Forsamlingshus.
 Slagelsevej 256, 4700 Næstved
 Pris 125,00 kr. for medlemmer af 
 Dansk Seniordans.
 For ikke medlemmer 145,00 kr.
 For dans, mad, kaffe/the med kage.
 Tilmelding: senest mandag den 16.
 februar 2009 til vores danseleder 
 Carrie tlf. 5534 2504 eller bestyrel-
 sen  på E-mail: gudmund@pc.dk 
 med navn.
 Tilmeldingen er bindende.

 Generalforsamling
 Søndag den 8. marts 2009 kl. 10,00
 Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø
 Tilmelding til Kirsten Munch 
 tlf. 59 43 58 65
 Kun for medlemmer af Landsfor-
 eningen Dansk Senior Dans ( husk 
 medlemsbevis )

 Forårsstævne i Sørbymagle 
 Lørdag den 4. april 2009 kl. 11,00 –  
 16,00
 Dans, mad, Kaffe/te m. kage 
 Husk bestik.
 Pris: 125,00 kr. for medlemmer
 145,00 for ikke medlemmer
 Tilmeldingen som er bindende skal 
 ske senest den 21. marts 2008 til 
 Kirsten Munch tlf. 59 43 58 65
 Indbetaling til Nordea 
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 reg.nr. 0388 kontonr. 5493-278-294
 Husk navn og antal.

 Dans i Nyvang 2009
 4. juli fra kl. 13, 00 -15,00 dans
 26. juli fra 12,00 -15,00 dans
 Fra kl. 11,30 – 12,00 gratis adgang 
 for danserne.
 Vi starter dagen med vores med-
 bragte mad.
 kl.14,00 er der kaffepause.
 Danseledere Jette og Kirsten. 

 http://www.123hjemmeside.dk/
 regionvestsj-og-storstroemmen

REGION VIBORG

 Generalforsamling
 Søndag d. 15 marts 2009 kl. 14,
 Bentas Cafeteria, Vinkelvej 15,
 Nr. Søby.
 Dagsorden iflg. vedtægterne.
 Evt. forslag skal være formanden i 
 hænde Senest 14 dage før
 På valg: Alice Jacobsen, Poul Hald, 
 Gunhild Lund.
 Foreningen er vært ved kaffe og brød.
 Tilmelding senest d. 5 marts 2009 til
 Alice Jacobsentlf. 97 53 55 39.

 Højskoledag
 18 april 2009 kl. 9.30 – 15.30
 På  Salling Ungdomsskole, Jebjerg
 Sang m.m.ved Laurits Goul.
 Dans og forplejning
 Pris for medl. 175.- kr. 
 Ikke medl. 195.- kr.
 Bindende tilmelding og betaling
 Senest d. 1.4.2009 til din danseleder.
 Samlet tilmelding fra danselederne til
 Elly Kjølhede Nielsen, 
 tlf. 86 63 96 85.

 Ferietur
 Til Dagali i Norge med Fjerritslev 
 Busser d. 31.8 – 4.9. 2009

 Pris for medl. 4250.- kr.
 Ikke medl. 4450.- kr.
 Program fås hos din danseleder.
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Regionale aktiviteter for ledere

REGION NORDSJÆLLAND, 
ROSKILDE, BORNHOLM 

 Ledertræf i Lyrskovsgade d. 7. 
 februar 2009 
 Se under region Storkøbenhavn.

REGION RINGKØBING  

 Ledertræf i Herning
 I 2009 holder vi ledertræf i 
 Dansernes Hus på Bornholmsvej 10 
 i Herning. 
 Det sker lørdag den 28. februar med  
 tart kl. 9.30. 
 Vi skal snakke om stort og småt samt  
 danse indtil kl. 14.30. 
 Prisen er kr. 50. 
 Tilmelding senest 25. februar til 
 Ingrid Brahms, 9714 2087 eller til 
 Bo Røyen, 9719 2008. 

REGION STORKØBENHAVN

 Lørdag den 7. februar kl. 10.00 til 
 13.00 i Lyrskovsgade 4 3,  Kbh. V.
 Ledertræf for alle ledere 
 i region Storkøbenhavn og region 
 Nordsjælland. 
 Vi skal først danse nogle danse og 
 derefter hygge os med vores med-
 bragte mad og drikke, husk en stor en 
 til halsen. Kaffe kan købes for kr. 10. 
 Vi håber dette træf kan give os gen-
 sidig inspiration og vi glæder os til at 
 se vores kollegaer fra Nordsjælland. 
 Dette arrangement er kun for ledere.
 Ingen tilmelding, men det koster 
 kr. 20  for lokaleleje.

REGION VENDSYSSEL

 Førstehjælpskursus
 Lørdag den 7. Marts 2009 kl. 10.00-  
 15.00
 I Bien, Brønderslev
 Emne: Hjertestop, faldulykker og 
 hjertestarter.
 Instruktør v/Røde Kors: Annelise 
 Strange-Møller
 Pris 150 kr. pr. deltager.
 Antal deltagere min. 10 max 15
 Ti1melding - først til mølle - senest 
 den l-3-09 til Aase Petersen på 
 tlf. 9824 7840
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Dansens dag  
den 29. april 2009
Hvert år d. 29. april bliver dansen fejret i hele verden. 
Siden 1982, hvor Unesco udråbte dagen til at være in-
ternational mærkedag for al slags dans, har der været 
dansearrangementer over hele landet.

Nu er der også mulighed for at søge midler til støtte for 
danseaktiviteter – og vi vil gerne opfordre alle danse-
kredse til at lave et eller andet i de dage for at synlig-
gøre Seniordansen.

Læs mere på www. dansensdage.dk eller ring til Lene 
Bang tlf.: 3586 8600 for yderligere oplysninger.
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LANDSFORENINGEN DANSK SENIOR DANS
POSTBOX 22, ØSTERGADE 14, 8370 HADSTEN ........................... Tlf. 86 91 51 20
Formand: Solveig Baunsgaard ................................................................. Tlf. 97 88 44 02

Kontakt til regionsbestyrelserne:
Region Vendsyssel:
Lisbeth Madsen, Hirtshals ....................................................................... Tlf. 98 97 88 15
Region Himmerland:
Rosa Skriver, Støvring (skriver@besked.com) ........................................ Tlf. 98 37 33 13
Region Viborg:
Conny Andersen, Jebjerg (jcandersen@os.dk) ........................................ Tlf. 97 57 45 80
Region Ringkøbing:
Bo Røyen (boroyen@hotmail.dk) ............................................................ Tlf. 97 19 20 08
Region Aarhus:
Karen Margrethe Pedersen (kmp@12mail.dk) ........................................ Tlf. 86 98 01 72
Region Vejle:
Birte Stisen, Stouby (stisen_herbst@mail.tele.dk) .................................. Tlf. 75 89 72 39
Region Fyn:
Lene Damkjær, Ørbæk (lene.damkjaer@privat.dk) ................................. Tlf. 65 98 17 73
Region Sønderjylland:
Anne Marie Rasmussen, Haderslev (amras@post.tele.dk) ...................... Tlf. 74 56 63 36
Region Ribe:
Inger Margrethe Knudsen ........................................................................ Tlf. 75 19 83 76
Region Vestsjæl./Storstrømmen:
Kirsten Munch, Holbæk (kirsten@ravnmunch.dk) .................................. Tlf. 59 43 58 65
Region Syd for Strømmen:
Bodil Løkke, Sakskøbing ........................................................................  Tlf. 54 70 53 97
Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm:
Lise Klint, Vedbæk ................................................................. efter kl. 18 Tlf. 45 89 18 36
Region Storkøbenhavn:
Kirsten Bauer (kirstenbauer@webnetmail.dk) ......................................... Tlf. 29 84 43 42

ULLERSLEV TRYK ApS • 65 35 15 65

Afsender:
Landsforeningen
Dansk Seniordans
Østergade 14
8370 Hadsten
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