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Forsiden:
Højskoledag i Ollerup

Danseretningen
Årets Gang udkommer medio januar,  

april, juli og oktober.
Deadline for materiale til  

oktober-nummeret: 1. september 2012.

Sendes til
Lene Damkjær, Måre Byvej 38, Måre, 

5853 Ørbæk, tlf. 65 98 17 73
E-mail: redaktion.aaretsgang@gmail.com

Vedhæftede filer, der ikke er skrevet i 
Word, bedes I venligst gemme 

og sende i RTF format.

Når I sender meddelelser til ak ti vi tets- 
 ka len de ren, bedes I venligst skrive for hvil-

ken region, I ønsker med delelsen bragt.

UDEBLIVELSE AF BLAD
OG MEDLEMSREGISTRERING

 ring venligst til
Landsforeningens sekretariat,

tlf. 86 91 51 20

Vigtige informationer
Landsforeningens sekretariatsa dres se er:
Postbox 22, Østergade 14, 8370 Hadsten

Telefontider: Tirsdage kl. 10.00-12.00 
   Torsdage kl. 10.00-13.00

Kontoret er lukket i skolernes ferier og på 
helligdage.
Kontoret er åben – torsdag kl. 10.00-13.00
Telefon  86 91 51 20

Bankkonto 7270-1025198
Giro 24 54 823

Landsforeningens hjemmeside findes på 
www.danskseniordans.dk – Landsfor-
eningens e-mail adresse er ldsd@mail.dkSekretær

Margit Batz Poulsen
Hybenvænget 11, 8362 Hørning
Tlf. 30 52 87 58
E-mail: margitbatz@gmail.com

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

Redaktør af Danseretningen
Lene Damkjær
Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 17 73
E-mail: lene.damkjaer@privat.dk

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

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

Eva Schmidt
Kirketorvet 23, 8370 Hadsten
Tlf. 23 37 06 96
E-mail: evaschmidt@email.dk

2. suppleant
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

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

Kasserer
Erling Møller Kristensen
Munkeparken 68, 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 38 12
E-mail: erlingdans@mail.dk



Danseretningen? 
Har vi fået et nyt blad?
Nej. Du har det samme blad; blot har det fået 
et andet navn. »Årets Gang« er et udmærket 
navn, hvis man bare ikke tænker nærmere 
over det. Bladet er ikke et årsskrift. Det har 
heller ikke noget med fodslaw at gøre. Ja, 
hvad drejer det sig egentligt om? En fore-
dragsholder på regionernes og Landsfor-
eningens årsmøde i januar 2012 havde givet 
sin vurdering af navnet som en udefra kom-
mende person. Landsforeningens bestyrel-
se har på den baggrund erkendt, at navnet 
»Årets Gang« ikke er særligt informativt.

Hvad så? Et nyt navn skulle have noget 
med dans at gøre. Også gerne sige noget 
om seniordans. »Arkade« var et forslag. 
Men hvad betyder det mon? Bestyrelsen har 
valgt »Danseretningen«. For det udtryk er 
til at forstå i mere end én forstand. I en pe-
riode beholder vi »Årets Gang« som navn, 
da der er en del formelle og praktiske bin-
dinger til dette navn. Jeg håber, at Lands-
foreningens medlemmer hurtigt bliver glad 
for det nye navn. 

Bo Røyen, formand.
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Landsforeningens generalforsamling i 2012 
fandt sted den 22. april på Gerlev Idrætshøj-
skole, der  ligger ved Slagelse. Til forskel 
fra tidligere år var der - på grund af mang-
lende tilslutning - ikke dans om aftenen el-
ler overnatning.

Formandens beretning

Foreningen
Landsforeningens formand, Bo Røyen, for-
talte, at tiden siden generalforsamlingen i 
Nyborg i 2011 havde været meget travl. Det 
skyldtes især festligholdelsen af foreningens 
25 års jubilæum. Landsforeningen har ud-
givet et hæfte i den anledning, ligesom for-
eningen i Fuglsø Centret på Mols afholdt et 
stævne for hele landet. Her deltog 270 gla-
de dansere.
Foreningen havde 3.700 medlemmer ved ud-
gangen af 2011, hvilket er en beskeden frem-
gang. Det kræver et vedvarende og hårdt 
arbejde at skaffe medlemmer, og det agter 
Landsforeningen at bruge energi og en del 
penge på. 

Regionerne
Hvert år giver Landsforeningen et tilskud til 
regionerne på kr. 20.000, men i jubilæums-
året gav foreningen yderligere et ekstraor-
dinært tilskud på kr. 65.000. Regionerne er 
selvstændige foreninger, som aflægger eget 
regnskab, som sendes ind til Landsforenin-
gen til orientering. Regionerne har en fornuf-
tig økonomi. I jubilæumsåret har regionerne 
været ekstra meget aktive. Bestyrelsen for 
Landsforeningen og regionernes bestyrelser 
mødes hvert år i Horsens.

Danselederne. Rygraden i Landsforenin-
gen er danselederne. Som led i fornyelsen 
af dansene udgiver Landsforeningen årligt 
en ny CD. Til august udkommer en nordisk 
CD, som danselederne får undervisning i til 
efteråret. - Landsforeningen uddanner kon-
stant nye danseledere på grundkurserne, og 
tilgangen sidste år var tilfredsstillende. Her 
modtager kursisterne en håndbog, kaldet 
”Dansenøglen”. Denne er netop blevet ført 
ajour. ”Gamle” danseledere kan få et kursus 
i den nye håndbog på et kursus. Det foregår 
i november.
Det var en stor oplevelse at være sammen 
med 110 danseledere i pinsen i 2011 på Sta-
by Efterskole ved Ulfborg. Her blev dansene 
fra CD 17 gennemgået. (Den CD har Lands-
foreningen haft succes med!) Arrangører var 
Region Ringkøbing og Region Viborg. I 2014 
arrangeres lederstævnet af Region Vejle.

PR
Seniordansen skal til stadighed omtales og 
synliggøres. Derfor var det en gave af de helt 
store, da Familiejournalen den 2. april hav-
de en stor artikel om et par, der havde fundet 
hinanden gennem seniordansen. 
Landsforeningen er i gang med at fremstille 
nye hvervebrochurer og nyt annoncemateri-
ale. - Foreningens hjemmeside revideres lø-
bende. Sidst er der kommet en video af 2 se-
niordanse på forsiden, ligesom der er kommet 
en side, hvor foreningens varer kan bestilles.
Næst efter de aktive dansere er højskolerne 
foreningens bedste platform m.h.t. at gøre se-
niordansen kendt. Både skolerne og Lands-
foreningen er interesseret i at have seniordans 
som et højskolefag.

Generalforsamlingen  
på Gerlev Idrætshøjskole
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Årets Gang
Vores blad er både ordentligt og tiltalende. 
Alle skynder sig vist at læse bladet, når det 
kommer med posten. I mere end 14 år har 
Birthe Krøjgaard været redaktør, men hun 
stopper nu. Birthe har udført et mægtigt ar-
bejde, som generalforsamlingen takkede for.
På årsmødet i Horsens i januar mellem regi-
oner og landsforening var der en foredrags-
holder, som provokerende gav udtryk for, at 
Årets Gang repræsenterede en vandrefor-
ening. Landsforeningens bestyrelse har er-
kendt, at navnet er misvisende. (Det stam-
mer fra dengang for 25 år siden, hvor man 
udgav en årsberetning.) Derfor har bestyrel-
sen valgt at omdøbe bladet til «Danseretnin-
gen», et udtryk som vi alle kender.

Afslutning
Formanden takkede Kirsten og Kaj Lyngsø 
på kontoret samt den øvrige bestyrelse for et 
behageligt og konstruktivt samarbejde i årets 
løb. - Da der ikke var bemærkninger til beret-
ningen, konstaterede dirigenten, Morten Bru-
hn Jakobsen, at den var godkendt. - Bo Røy-
en takkede Birthe Krøjgaard og Birthe Mik-
kelsen for deres store indsats for fremme af 
seniordansen i mange, mange år. Men begge 
vil også fremover være aktive danseledere.

Landsforeningens økonomi

Landsforeningens kasserer, Lene Damkjær, 
fremlagde foreningens regnskab for 2011. I 
masser af år har der kun været overskud, men 
sådan blev det ikke i 2011. Underskuddet 
blev på kr. 254.546, hvilket er tæt på det for-
ventede underskud på kr. 258.000.  Ud over 
de ekstra tilskud til regionerne havde der væ-
ret engangsudgifter på kr. 63.296 i anledning 
af jubilæet. Regnskabet, der blev godkendt 
af generalforsamlingen, kan fås ved henven-
delse til foreningens kontor.

Ny bestyrelse

Birthe Krøjgaard og Birthe Mikkelsen ønske-
de ikke genvalg. Anne-Mari Hartoft ønskede 
kun at opstille som suppleant. Dermed var der 
3 ledige pladser i bestyrelsen. På den anden 
side var der 3 kandidater til bestyrelsen, nem-
lig Erling Kristensen, Eva Schmidt og Mar-
git Batz Poulsen. Disse blev herefter valgt.
Som suppleant afgik Erling Kristensen (valgt 
til bestyrelsen). Gerda Jensen blev genvalgt 
og Anne-Mari Hartoft blev nyvagt som sup-
pleanter. Bestyrelsens nye sammensætning 
og konstituering kan ses på side 2.

Forhøjet kontingent

Landsforeningens bestyrelse foreslog, at 
kontingentet for 2013 forhøjes. Det har væ-
ret uændret i 8 år. Det hænger sammen med 
bestyrelsens øgede aktivitet vedrørende PR. 
Forslaget lød på kr. 120 for enkeltpersoner og 
kr. 180 for par. Grunden til at par får rabat 
er, at de kun får 1 blad, så foreningen sparer 
produktion og forsendelse af 1 blad. Lands-
foreningen kan ikke tvinge dansere til at væ-
re medlemmer - desværre. Herefter blev for-
slaget godkendt.
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Ikke af lyst – men af nød!
Som det fremgår af 
referatet af Landsfor-
eningens generalfor-
samling andetsteds i 
dette blad, valgte jeg 
efter en del år i be-
styrelsen at genop-
stille som suppleant 
og ikke som ordinært 

medlem ved generalforsamlingen i april. 
Her følger lige et par ord om baggrunden 
for min beslutning.
Det var ikke en beslutning, jeg tog af lyst, 
men i høj grad en beslutning jeg tog af nød 
på grund af mit daglige arbejde og beslut-
ningen blev taget blot en uge før selve ge-
neralforsamlingen.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
jeg de senere år har haft meget svært ved 
at få mit faste arbejde til at gå op i en hø-
jere enhed med mine aktiviteter indenfor 
seniordansen og dette forår har bragt flere 

arbejdsmæssige udfordringer med sig. Be-
sparelser i Københavns Kommune, hvor jeg 
har de sidste ti år har undervist handicappe-
de børn, samt indførelser af ny pædagogisk 
samarbejdsmodel og struktur på den skole, 
jeg underviser, gjorde det pludselig klart 
for mig, at mit faste arbejde i det kommen-
de skoleår nok kommer til at kræve endnu 
mere tid og endnu flere kræfter end hidtil 
- i hvert fald i en periode. Samtidig bliver 
Landsforeningens udfordringer fremover 
ikke mindre, så det er vigtigt, at der i be-
styrelsen fortsat sidder folk med ”tid, lyst 
og lejlighed” til fuldt engagement for sagen.
Set i det lys bliver en suppleantpost plud-
selig tiltrækkende. Bliver man valgt, er det 
kun for et år, så hvis det viser sig at gå helt 
galt, er det kun et enkelt år det drejer sig 
om – og man behøver ikke ”at løbe af plad-
sen i utide”.

Anne-Mari Hartoft

Generalforsamling i regionerne
I løbet af foråret har alle 13 regioner 
haft generalforsamling. 3 regioner har 
fået nye formænd.

Region Viborg:
•	Tidligere	formand	Conny	Andersen
•	Ny	formand	Alice	Tove	Jakobsen

Region Aarhus:
•			Tidligere	formand	Karen	Margrethe	
 Pedersen
•	Ny	formand	Maja	Møller	Davidsen

Region Vestsjælland/Storstrømmen:
•	Tidligere	formand	Kirsten	Munch
•	Ny	formand	Gudmund	Madsen

Tak til de tidligere formænd for deres 
store arbejde for seniordansen i deres
region. 

Og velkommen til de nye formænd.
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Poula Hansens 25 års jubilæum
Fredag den 17. februar havde vi et dansestævne i Niløse. Ca. 70 var mødt.
Vi fejrede Poula Hansens 25 års jubilæum.
Vi startede kl. 10.30 med kaffe, hvorefter vi gik over til seniordans. 
Danselederne havde gjort sig stor umage med at finde nogle af de før-
ste seniordanse. Kl. 12.30 fik vi serveret svinekam stegt som vildt med 
div. tilbehør, og derefter en lækker ananasfromage.
Nu trængte vi til at blive rørt igen, inden vi sluttede en dejlig dag af 
med kaffe og hjemmebagt lagkage.
En stor tak til Poula for de mange glade timer vi har sammen.

De glade dansere i Niløse, Region Vestsjælland

Esther Therkelsen og 
Tove Marie Poulsens  
25 års jubilæum
I anledning af danseinstruktører-
ne Esther Therkelsen og Tove Ma-
rie Poulsens 25 års jubilæum i seni-
ordans, har vi fejret dette med fest-
middag, seniordans og kaffe her i 
Horsens på Det Lichtenbergske Pa-
læ Jørgensens Hotel den 26. marts 
2012.
En festlig eftermiddag, hvor Esther 
og Tove fik overrakt en erindringsga-
ve, et lille indslag med en parodi på 
os selv og danseinstruktørerne til al-
les morskab og en hel del sange, hvor 
der blev sunget godt igennem, godt 
hjulpet på vej af rødvinen.
Esther og Tove sang under 2 para-
plyer ”Den lille Ole med paraplyen”, 
fordi de havde fået doneret paraplyer 
til os alle af en bank.

Derudover havde FOF givet en ju-
bilæumspengegave, som kom os al-
le til gode.
Enkelte tidligere dansere var mødt 
frem for at deltage i festen, det gav 
stor gensynsglæde fra begge sider.
Alt i alt et velfortjent jubilæum for 
de 2 velfungerende seniordansein-
struktører Esther Therkelsen og To-
ve Marie Poulsen, som blev fejret på 
hjertelig vis.

Venlig hilsen Else Marie Hansen, 
Lupinvej 30, 8700 Horsens 
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Region Ribe ønsker tillykke med jubilæer
I Skærbæk har Birthe Rasmussen været leder af seniordansen i 20 år.
Kamma Møller, Vejen har haft 25 års jubilæum.

Danseleder Kamma Møller, Vejen 
har 25 års jubilæum som underviser
i seniordans
I 1986 blev Dansk Seniordans startet i Danmark. 

Kamma var straks med på idéen 
med Seniordans og startede der-
for op med et seniordansehold i 
1987 på Knudepunktet i Vejen (et 
ældrecenter som åbnede året før).
Der er desværre ingen der i dag har 
tal på, hvor mange dansere der er 
blevet undervist af Kamma, men 
det er rigtig mange.
Kamma har været en dygtig un-
derviser og lært fra sig med stor 
tålmodighed, og hun er hele tiden 
med på de nye danse der kom-
mer frem. 
Hun var også med til at starte Re-
gion Ribe og var i flere år med i 
bestyrelsen.
Hun har arrangeret mange stævner 
m.m. og har i det hele taget gjort 
utrolig meget for Seniordansen.
Kamma blev fejret på Knudepunktet torsdag den 29.3.12 af såvel tidligere som 
nuværende dansere, danseledere og Region Ribe.



Jubilæum i Nakskov Dansekreds 
den 16. april 2012
Den 16. april 2012 fejrede vi danseleder Aase Peder-
sen’s 15 års jubilæum som seniordanseleder i ”Let 
på Tå´s dansekreds i Nakskov.
Vi dansere mente, at denne begivenhed skulle fejres 
for Aase og hendes mand Elmer, der altid er klar med 
en frisk bemærkning, ligesom han sørger for musik-
ken, og hvis der mangler en ”blå”, træder han også 
gerne til med sin assistance.
Vi mødtes kl. 16 og dansede en times tid efter Aa-
ses kommando, og herefter var der ”ønskekoncert”, 
hvor det var danserne, til stor morskab, der frit kunne vælge hvilke danse, vi skulle 
danse. Så var det tid til de kulinariske fornøjelser, og til den ende havde to af danser-
ne, Valborg og Helga, sørget for noget lækkert smørrebrød til de medbragte drikkeva-
rer, og som en festlig dessert havde de fået fremstillet en flot pyntet kæmpelagkage til 
den friskbryggede kaffe.  Alle var enige om, at det havde været en rigtig hyggelig dag.
Historien bag dansekredsens oprettelse starter i den lokale husmoderforening, hvor 
den dengang værende formand Valborg Starzec havde lyst til at prøve noget nyt i for-
eningen, hun havde hørt om seniordans og mente, at det skulle afprøves i foreningen.
Valborg kontaktede Aase Pedersen fra Rødby og Connie Hansen fra Falkerslev og fik 
arrangeret en demonstration af seniordansen, dette arrangement blev afholdt i dan-
sesalen på Nakskovs engang største hotel Hotel Skandinavien. Arrangementet var en 
succes, og 16 medlemmer ønskede, at der skulle oprettes en dansekreds.
Herefter kom problemet med at finde et sted at danse, dette blev i første omgang løst 
ved at låne Byskolens store eller lille gymnastiksal, men det var ikke altid på forhånd 
sikkert, hvilken af gymnastiksalene der var ledige, og der var ingen siddepladser til 
pauserne. Senere blev dansen flyttet til Byskolens aula, og da Nakskov Idrætcenter var 
opført, blev dansen overført hertil i Boksehallen, og her danser vi stadig.
I 2009 oprettes dansekredsen ”Let på Tå” en sammenlægning af Aases dansekredse 
i Rødby, Holeby, Maribo og Nakskov. Med Aase som danseleder og Erik Skov som 
formand er kredsen meget aktiv, vi har givet opvisning ved flere arrangementer i Nak-
skov og i Højrebyhallen i Søllested, og om sommeren arrangerer Aase dansetræf ved 
een af havnene eller strandene ved Lollands sydkyst for alle i dansekredsen, og der er 
en årlig skovtur til Sjælland med god tilslutning. Årets højdepunkt er nok den årlige 
bustur til forskellige steder i Tyskland, som Aase arrangerer i samarbejde med Ørslev 
Specialrejser, vi har oplevet både Harzen, Thüringen og Sachsen.    

Med mange dansehilsner Winnie og Mogens Vejlø.
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På tur med Region Vestsjælland/
Storstrømmen til Schleswig-
Holsten Kiel 30. april 2012 

Med nogen forsinkelse af bussen kom vi alle 
godt af sted. Humøret var højt fra morgen-
stunden og der var en hyggelig stemning på 
hele turen.
Efter at have sejlet og provianteret ”vigtige” 
fornødenheder kørte vi til Pløn, hvor
vi havde et par timers ophold til at se byen 
der ligger smukt ved ”Grosser Plöner See” .
Nogle drak kaffe og nød den flotte udsigt 
andre gik op til slottet som er omdannet til 
optiker skole.
Sidst på eftermiddagen ankom vi til hotel 
Conti Hansa, som ligger meget centralt nær 
havn og gågaden, hvilket vi benyttede os af 
den sidste dag.
Hotellet er virkelig i top klasse, flotte værel-
ser og meget fin betjening, samt god mad.
Efter aftensmaden som vi indtog i et lokale 
for os selv var der dans med Conny og Gre-
the som ledere, humøret var højt og vi hyg-
gede os alle, efter et par timer var vi trætte 
og parat til at se dyner.
Anden dagen kørte vi til Rendsburg som lig-
ger midt i Slesvig-Holstein mellem Ejderen 

og Kielerkanalen. Rendsburg er over 800 år 
gammel og er et trafikalt knudepunkt.
Jernbanebroen der fører over kanalen har 
en lang ”sløjfe” omkring Rendsburg for at 
få togene op i en højde af 42 m. Under jern-
banebroen hænger en meget speciel ”svæ-
vefærge” som bliver trukket over kanalen, 
den benyttes af biler, cykler og gående. Det 
er et meget særpræget syn, men det virker.
Videre derfra til Slesvig, hvor vi bl.a. så det 
gamle fiskerleje Holm. I Holm ligger en mas-
se flotte gamle huse næsten alle har gavlen ud 
mod gaden, som i Holland. Vi så også Sles-
vigs domkirke og det berømte Bordesholm-
alter fra det 16. århundrede. Det har 400 små 
og store figurer, som det tog træskærer Hans 
Brüggemann syv år at skabe. På vej tilbage 
til hotellet skulle vi se de store sluser det blev 
desværre på afstand.
Efter endnu en god dag og en fin middag var 
der dans, der var jo flere danseledere med så 
vi delte ”ledelsen” mellem os og det gjorde 
at alle kom til og at danserne fik deres øn-
ske danse. Men vi kunne ikke holde til me-
re end et par timer.
 Den sidste dag havde vi nogle timer i Kiel så 
vi kunne få set lidt på byen. Kl. 13.00 kørte 
vi hjemad, og det var en flot tur med solskin 
alle tre dage. Efter endnu engang proviante-
ring og turen over med færgen kom vi hjem 
et par timer tidligere en beregnet, men det 
gjorde ikke noget for så kom vi hjem me-
dens det var lyst.
Tak til Gudmund for en god tur og til alle del-
tagerne for et dejligt positivt humør.

Dansehilsen Conny



Dansens dag den 29. april 2012
Dansens dag i Gladsaxe blev et tilløbsstyk-
ke. På et øjeblik var 300 borgere inden for 
dørene i Telefonfabrikken, hvor ni kendte 
Gladsaxe borgere, deriblandt borgmester 
Karin Søjberg Holst, kæmpede om at vinde 
den indlagte ”Dans på tværs” konkurrence.
Danseforeninger i Gladsaxe Kommune var 
gået sammen om et arrangement, som hed
”Dans på tværs”. Da Poul Erik Andersson 
var konferencier kunne vi benytte navnet 
fra hans kendte udsendelser i radio og Tv.
Danseforeningerne var Seniordans med 
dansere fra kommunens senioridræt og Æl-
dresagen, Bagsværd Folkedanserforening, 
Folkedanserforeningen Gladsaxe-Søborg, 
Mørkhøj Country-Linedance og Gladsaxe 
Tangoforening. 
Om formiddagen trænede deltagerne i tre 
timer for at lære de svære trin i 4 danse di-
scipliner. I hver disciplin dannede kendis-
serne par med en rutineret danser fra de 
deltagende foreninger. Der var 40 min. til 
at lære hver dans. 

Om eftermiddagen blev der dystet
Hver disciplin startede med en opvisning 

af 4 min. varighed og derefter blev der dy-
stet 3 gange med 3 par af gangen. I finalen 
dansede fire par igen ovennævnte danse, og 
efter næsten seks timers dans kunne vinde-
ren udråbes.
Seniordanserne gjorde det flot, alle var vel-
forberedte og kampklare.
I dommerpanelet sad for seniordansen Kâ-
the Carlsen.

Lena Saul, instruktør

Påskeafslutning i Hadsund
Tirsdag d. 3 april holdt seniordanserne fest 
på Hadsund Kulturcenter. Begge hold sam-
ledes, 50 i alt. Vi spiste dejlig buffét og dan-
sede lystige og lette danse - og et par svære 
som Lone havde godt styr på.

Esther Johansen, Hadsund

På billederne er 
det udklædte 

Esther Johansen 
som danser et 

lille ”overraskel-
ses nummer” med 
Kulturcaféens for-
pagter Hammoud 

Kazma.

11
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Annenpolka på række
Vi har en dans til den gode wienermelodi 
Annenpolka som findes på CD 17.
Nu er der kommet en festlig dans som 
stammer fra Østrig på samme melodi.
Dansebeskrivelse kan fås ved henvendel-
se til kontoret.

Dansenøgle
Der har gennem længere tid 

været efterlyst en ny danse-

nøgle. Den er nu udkommet, 

og kan købes på kontoret. 

Pris: 50 kr.
Den vil blive udleveret på ef-

terårets suppleringskursus.

Lederposten 
udkommer ikke mere
Den tidligere udsendte lederpost, som kom 
meget uregelmæssigt, har bestyrelsen be-
sluttet at erstatte med to midtersider i 
”Danseretningen”.
Her er plads til indlæg fra danseledere, 
spørgsmål til 
kolleger, op-
lysning om 
nyheder spe-
cielt for dan-
seledere og 
meget mere.

Hvad skal 

siden hedde?

Gode forslag til navn til 

siden modtages gerne af 

redaktøren.

Lysdans
Lysdansen er en enkel 
dans i Sicilian Circle, hvor 
danserne danser med et 
lys i hånden.
Beskrivelse til Lysdansen, 
som blev danset på årsmø-
det, kan fås ved henven-
delse til kontoret.

Dans 
giver glæde
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Suppleringskursus

Kurset har mødt stor interesse. Det holdes i 

år 24.-25. november på Nørgaards højskole.

Grundkursus 2 løb af stablen 
i Vildbjerg 10.-13. maj 2012
Desværre blev kursus 3 aflyst p.g.a. for få tilmeldte, det er ellers rart, 
når to kurser kører sideløbende, og det ene hold arrangerer stævne for 
det andet, det er jo en del af det, at være danseleder, at kunne planlæg-
ge et stævne og hvad dertil hører.
På kursus 2 i år var vi 15 kursister og 3 instruktører, og jeg må sige det 
var nogle dygtige kursister,  alle havde fin danse-erfaring og de fleste 
var  allerede i gang med undervisning hjemme på holdene.
Det kan lyde af meget at være 3 instruktører, Rosa Skriver var med for 
anden gang, og Birte Jakobsen for første gang, jeg selv Eva Schmidt må 
efterhånden betragtes som en gammel rotte, så det er nødvendigt, at få 
nye på banen til denne opgave.
Her vil jeg gerne sige til Rosa og Birte ”I var fantastiske, tak for et godt 
samarbejde.”
Til alle kursister, tak for nogle dejlige dage sammen med jer og tak for 
jeres engagement i dansen.
Det er dejligt at mærke, når nogen brænder for denne gode aktivitet 
som Seniordans er.
At få nye danseledere uddannet, er virkelig nødvendigt, mange af os har 
været med fra starten, så  det siger sig selv, at der må nye på banen, og 
vi skal holde SENIORDANSEN i gang, og det kan kun gøres ved nye en-
gagerede danseledere.

Ønsker alle en god sommer
Eva Schmidt

Grundkursus 3
Vi har desværre i år været nødt til at aflyse 
kursus 3 p.g.a. for få tilmeldinger.



Få det fulde ud af livet med medlemsrabat!  
Særligt tilbud til Dansk Senior Dans.  
Se mere på www.septembernet.dk/dans 

I medlemsbladet for Dansk Senior Dans er der tidligere 
omtalt en hjemmeside på nettet, som henvender sig til et 
modent publikum med inspiration til oplevelser og livs-
glæde; nemlig SeptemberNet på www.septembernet.dk. 

Dansk Senior Dans har nu indgået samarbejdsaftale med 
SeptemberNet om et særligt tilbud til medlemmerne  
af Dansk Senior Dans. 

Club September byder velkommen og  
tilbyder os rabatter på rejser, restauranter,  
oplevelser, bøger, personlig rådgivning  
og en masse andre ting.  

Se mere på www.septembernet.dk/dans 

Forårsstævne i Sørbymagle Hallen
Region Vestsjælland/Storstrømmen afhold-
te sit Forårstævne i Sørbymagle Hallen den 
14. april 2012 hvor 165 seniordansere havde 
sat hinanden stævne for en hyggelig danse-
dag. Vores stævneleder Lisbeth og hendes 
hjælpere havde bundet en buket af nyere og 
gamle danse, som blev afprøvet med større
eller mindre held, det der får smil og latter 
frem og er med til at gøre dagen festlig. Hu-

møret var højt, man møder sine dansevenner 
fra nær og fjern får en god snak.
Efter frokost sang man et par sange og 
solgte lidt lodder for at gøre dagen ekstra 
spændende.
Dansen gik med fuld fart videre til kl. 16.00.
Region Vestsjælland/Storstrømmen siger 
tak for en dejlig dag sammen med jer og 
på gensyn den 20. april 2013.

Det kom i den grad til at passe, for det gjor-
de han lørdag den 24. marts i Eggeslev-
maglehallen.
Der blev danset igennem med de små og 
store springpiger, som et showpræget ind-
slag ved Eggeslevmagle SG&IF Gymna-
stiks forårsopvisning i Skælskør. Nummeret 
hed i programmet ”Dans med din Bedste.”
De to instruktører, Lisbeth Christiansen (se-
niordans) og Tina Langeskov (store og små 
springpiger) havde stukket hovederne sam-
men og aftalt et alternativt indslag..
Et indslag, hvor henholdsvis en seniordan-
ser og en springpige dannede par til to for-
rygende rækkedanse. En kædedans blev der 
også plads til. Man kunne mærke, at piger-
ne var disciplinerede og hurtigt lærte dan-

sene ved de kun to øveaftener, vi nåede at 
have med dem. Her mærkede vi ingen ge-
nerationskløft. (Vi havde da også flødebol-
ler med). Begge parter hyggede sig med 
hinanden. 
Publikums positive reaktion ved opvisnin-
gen udeblev da heller ikke.
Som en ekstra bonus var der et ekstra hold 
bedsteforældre til at bakke op om ”vores pi-
gers” indslag ved gymnastik og spring. Pi-
gerne klappede naturligvis også af ”deres 
bedsteforældre,” da det blev seniordanser-
nes tur til at vise, hvad de kunne..
En rigtig god oplevelse for begge parter. 
Denne idé er til fri afbenyttelse.

Venlig hilsen Jette Thelander, 
Seniordanser

Se nu danser Bedstefar
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»The Best Exotic 
Marigold Hotel«
En film, som er værd at se
Filmen handler om en gruppe ældre menne-
sker med vidt forskellig baggrund der rej-
ser til et førhen luksuøst hotel i Indien. Det 
drives af en entusiastisk ung mand.
Hovedpersonerne møder indisk kultur og 
trafik, som er farverig og overvældende. Al-
le har de en særlig grund til at forlade Eng-
land og søge til Indien.
Får de deres ønsker og behov opfyldt?
Se filmen og find svaret. Hovedpersoner-
ne spilles af en række af Englands bedste 
skuespillere.
Når vi anbefaler filmen her, er det fordi ho-
vedpersonerne tilhører vores aldersklasse 

og de skildres med farve og hjertevarme. 
Det fremmede miljø byder på oplevelser, 
som påvirker dem alle sammen på forskel-
lig vis og kalder forskellige kærlige følel-
ser frem i dem.
En humoristisk og varm film med ældre 
menneskers drømme, problemer og evner 
som tema.  
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Regionale aktiviteter for dansere
Region  Århus

Søndagsdans: 
Søndag d. 29. juli 2012
Rønde Hallen/Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 
Rønde,
Kaffe /brød må ikke medbringes. Kan købes 
for kr. 35.-
Danseledere: Dora Andersen og Helga Poul-
sen

Søndag d. 26. august 2012 
Lunden, Vestergade 74, Silkeborg  
Danseledere: Lisbeth Jensen og Tove Øster-
gaard

Begge søndage danser vi fra kl. 14.00 – 
17.00.
Medbring selv kaffe/te – brød – undtagen i 
Rønde.
Pris for deltagelse i søndagsdans er kr. 25.00 
pr. pers.

Højskoledag på Rønde Højskole,
Skolevej 2, 8410 Rønde
Regionen afholder en højskoledag på Rønde 
Højskole.
Dato: Mandag d. 12.november 2012 – kl. 
10.00 – 16.00
Programmet er følgende:
Formiddagskaffe, foredrag, sangtime, frokost, 
dans og eftermiddagskaffe.               
Pris kr. 190.00 for medlemmer, kr. 220.00 for 
ikke medlemmer.
Tilmelding til  Gitte Mouritsen, Trige tlf. 86 
23 07 60
Tilmeldingen foregår efter ” først til mølle” 
systemet, så vent ikke for længe med at be-
stemme dig men senest 1. november 2012.                       
Indbetaling til danselederne.

Dansedag med større udfordringer   
Festsalen, Hadsten skole, Hadbjergvej 12, 
8370 Hadsten
Lørdag d. 1. december 2012. kl. 10.00 – ca. 
15.00 afholder vi en dansedag for øvede dan-
sere med sværere danse på programmet. 

Danseledere: Gitte Mouritzen Trige og Birthe 
Bisgaard, Viby J.
Deltagerne skal selv medbringe forplejning
Pris: kr. 30.00.
Yderligere oplysninger kan fås ved tilmelding 
til Gitte Mouritzen, Trige tlf. 86 23 07 60 
senest 2. november 2012. 

Efterårsstævner:
Søndag d. 14. oktober 2012 
Hornslet Hallen, Stadionvej, 8543 Hornslet

Lørdag d. 3.november 2012
Hadsten Hallen, Hadbjergvej12, 8370 Had-
sten
Medlemspris kr. 70.00 – ikke medlemmer kr. 
85.00
Pris incl. kaffe og brød.

Begge dage kl. 13.30 – 17.00.
Max 250 deltagere pr. stævne.
Bindende tilmelding og betaling til dansele-
derne senest 8 dage før stævnet.

Samlet tilmelding fra danselederne til:
Birthe Bisgaard, Viby J. tlf. 86 29 16 21
senest 8 dage før.

Region Fyn
”Week-end” på Tornøes Hotel i Kertemin-
de søndag/mandag den 28-29 oktober 
Søndag ankomst kl. 14.00
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe med kage
Derefter seniordans
Kl. 19.00 3 retters middag
Efter middagen seniordans

Mandag stor morgenbuffet
Afrejse kl. 11.00
Pris i dobbeltværelse 595,00 kr. pr. person 
Ikke medlem 625,00 kr.
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Centerhallen, Lilledal, 3450 Allerød 
Pris for medlemmer: kr. 25,00 
Pris for ikke medlemmer: kr. 40,00  
Medbring selv kaffe/the/vand og brød. 
Tilmelding senest en uge før til Jytte Agerbo 
tlf. 45 87 08 53 eller Ruth Weisdorf tlf. 45 83 
05 86 begge træffes bedst efter kl. 18.00 
Tilmeldingen er bindende. 
Transport: Tog til Allerød, hallen ligger tæt på 
stationen. 
Der er også busser, der køre til hallen – un-
dersøg selv hvilke bus linier.  

Sæt kryds i kalenderen:
Søndagsdans 18. november på Møllebo, Kgs.
Lyngby. 
Yderligere oplysninger kommer i oktober bla-
det.   

Region Ringkøbing
Tirsdagsdans
den 10. juli, kl. 19. Sunds Forsamlingshus, 
Idrætsvej 2, Sunds. Tilmelding senest 7. juli 
til Ingrid Brahms, tlf. 97 14 20 87.

Tirsdagsdans
Den 14. august, kl. 19. Lemvig Dagcenter, 
Nygade 35, Lemvig. Tilmelding senest 11. 
august til Solveig Baunsgaard, 
tlf. 97 82 01 19.

Tirsdagsdansene slutter ca. kl. 21.30 og koster 
kr. 50, inkl. kaffe og brød.

Højskoledag, den 3.september.
Mandag, den 3. september, holder vi højsko-
ledag på Staby Efterskole, Nørrevej 2, 6990 
Ulfborg.
Her holdt foreningen landslederstævne i 
2011, så vi har de bedste erfaringer med ste-
det og dets ansatte. Der er ankomst fra kl. 9, 
hvor vi får kaffe med brød. Programmet er 
som det plejer:
Orientering om og rundvisning på skolen, 
fællessang, middag og - ikke mindst - seni-
ordans.

Pris i enkeltværelse 795,00 kr. pr. person
Ikke medlem 825,00 kr.
Uden overnatning 385,00 kr. pr. person.
Ikke medlem 415,00 kr. pr. person.
Tilmelding efter ”Først til mølle” til Lene 
Damkjær tlf. 65 98 17 73, senest den 5. ok-
tober.

Region Himmerland
Sommerdans i Rebild
Stegt flæsk og persillesovs - Seniordans 
på Rebild Hus Rebildvej 25, Rebild, 9520 
Skørping.  Der danses tirsdag den 21. august 
2012. kl. 18.00 – 22.00. 
Pris: 135,- kr for medlemmer (hele arr.)
Pris: 155,- kr for ikke medlemmer (hele arr.) 
V/ spisearr. overføres pengene senest 14.8.  
til konto: 9217 – 1755782560, husk med navn
Instruktører: Rosa Pedersen, Elly Engedal og 
Inger Andersen.
Dans kl. 19.00. Pris: medl. 55 kr., øvrige 65 
kr. (dans og kaffe).
Tilmelding nødvendig: senest den 14. august 
til Rosa Pedersen 41 40 91 60

Efterårsstævne
Efterårsstævne på Himmerlandscentrets 
Idrætsefterskole, Jyllandsgade 10, Haverslev, 
9610 Nørager.
Søndag den 11. november 2012 kl. 13.30 – 
16.30.
Kaffe med snitter og lagkage, lotteri og seni-
ordans.
Pris: Medlemmer 80 kr.Ikke medlemmer 90 kr.
Køb af billetter senest den 26. okt. 2012 hos 
din danseleder eller Elly Engedal 98 62 11 10

Region Nordsjælland/ 
Roskilde/Bornholm 

Sommerdans i Allerød  
Lørdag d. 18.august kl. 13.00 - 16.00 
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Afslutning med kaffe ca. kl. 15.30.
Deltagerprisen er kr. 170 for medlemmer og 
kr. 190 for andre. Tilmelding senest den 27.
august til Gerda Røy på gerda.roy@mail.dk 
eller på tlf. 97 32 13 98, eller til Bo Røyen,
boroyen@hotmail.com eller 97 19 20 08.

Åbent hus i uge 38
Region Ringkøbing vil igen i 2012 gøre rekla-
me for seniordansen ved at indbyde ikke-dan-
sere til at danse sammen med os i uge 38. Vi 
opfordrer danserne til at tage en bekendt med, 
men vi udgiver også en lille plakat, som al-
le kan få. I den forbindelse kontaktes pressen. 
Uge 38 starter mandag den 17. september.

Efterårsstævne, den 3. november.
Kibæk Krydsfelt (Kibæk Hallen), Velhusted-
vej 12, 6933 Kibæk, lægger lokaler til Regio-
nens efterårsfest. Den foregår, lørdag den 3. 
november. Vi starter kl. 13 med dans. Derefter 
hygger vi os med sang, kaffe og 2 stk. fransk-
brød/bolle. Mere dans følger, inden vi slutter 
ca. kl. 16.30.
Prisen er kr. 65 for medlemmer og kr. 75 for 
andre. Tilmelding senest den 29. oktober til 
Bo Røyen på boroyen@hotmail.com eller tlf. 
97 19 20 08.

På www.ringdans.dk kan du altid holde dig 
orienteret om arrangementer i regionen.

Region Ribe
Søndagsdans 
– på Østerbycentret, Ribegade 169, 6700 Es-
bjerg
Søndagene d. 30. september, 28. oktober og 
25. november kl. 14,00 til 16,00.
I får spændende danse og kaffe/ the med 
hjemmebagt kage for 55,00 kr.
Tilmelding og betaling senest torsdagen før til 
én af nedenstående ledere:
Rina tlf . 29 89 21 55, Kate tlf. 75 13 96 42 
el. 26 22 85 34, Anna-Lise tlf. 75 45 17 19 el. 
22 70 17 19

Region Storkøbenhavn
Dans i København V
Lørdag den I5. september kl. I I -14
Lyrskovsgade 4, 1758 København V
Pris kr. 30

Dans i Charlottenlund
Lørdag den 6. oktober kl. 13:30-17
S.I.F.  Krøyersvej 5, 2920 Charlottenlund
Bus 14 til Teglgårdsvej eller S-tog til Or-
drup St.
Pris kr. 75 incl. 2 stk. luksus smørrebrød og 
kaffe.
Der spises kl. 14:30 - drikkevarer skal købes.
Bindende tilmelding til Annelise H. Nielsen 
på tlf. 43 99 49 05 eller e-mail:
Lilei@dbmail.dk senest den 17. september.
Indbetaling til bankkonto 4085-331149219 
ved tilmelding. Husk navn!!
Max 40 personer.

Region Sønderjylland 
Efterårsstævne i Bylderup Idrætscenter 
Slogsherredsvej 39, Bylderup, 6372 Bylde-
rup-Bov.
Lørdag den 13. oktober 2012 kl. 13 – 16.30
Pris incl. kaffe og kage: 55 kr. for medlem-
mer og 75 kr. for ikke medlemmer af Lands-
foreningen.
Tilmelding senest 1. oktober til Anne Grethe 
Cornelsen, tlf. 74 61 81 80.
Max 120 deltagere. 

Lancier
Søndag den 25. november 2012 kl. 13 – 16 i 
Genner Forsamlingshus.
Underviser: Anna Jepsen
Pris 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke 
medlemmer af Landsforeningen. 
Medbring: kaffekurv og drikkevarer. 
Tilmelding til Anna Jepsen, tlf. 74 62 47 66 
senest 16. november. 
Max. 50 personer
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Region syd for Strømmen
Dansestævne i Idestruphallen
Kirkevej 19, 4872 Idestrup
Søndag den 14. oktober kl. 13.00 til 16.30
Pris 75 kr. for medlemmer af LDSD
Prisen er inklusiv eftermiddagskaffe
Tilmelding og betaling til din danseleder eller
astrid@marienet.dk, tlf. 28 89 57 74

Dansestævne i Nakskov
Lørdag den 17. november kl. 10.30 til 16.00.
Pris 90 kr. Mere i næste nr. af bladet.

Region Vejle
Sommerdans
Sommerdans i Madsbyparken Lumbysvej 45, 
7000 Fredericia.
Søndag den 8. juli, søndag den 29. juli, søn-
dag den 12. august 2012.
Fra kl. 14.00 – 15.30.
Alle er velkomne. Husk kaffe.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op.

Efterårsstævne i Egtved Hallen
Lørdag den 27. oktober 2012.
Fra kl. 13.30 – ca. 17.00.
Pris: 65 kr.
Ankomst og samlet afregning fra lederne fra 
kl. 13.00.
Tilmelding  senest 12. oktober 2012 til Birte 
Stisen tlf. 75 89 72 39.

Region Vendsyssel
Dansedag i Frederikshavn
Maskinhallen, Skolegade 6.
Tirsdag den 16. oktober kl. 11 – 16.
Som noget nyt indleder vi dansesæsonen med 
en dansedag i nogle dejlige lokaler der lig-
ger centralt midt i  Frederikshavn. Kom og 
vær med.

Program: Lette danse, frokost med tærte og 
salat, senere kaffe/ te.
Pris: For medlemmer 100 kr. for ikke-med-
lemmer 125 kr.
Drikkevarer kan købes, men må gerne med-
bringes.
Der bliver mulighed for at købe dansesko v/ 
Solveig Christiansen.
Tilmelding senest 9. oktober. Til Aase Peder-
sen tlf. 98 24 78 40 eller Else Pedersen tlf. 
22 26 68 00.

Juletur til København
Den 7. – 8. december.
Vi har booket turen ved Nilles rejseselskab.
Oplev stemningen i den julepyntede hoved-
stad med en byrundtur, Strøget på egen hånd, 
aftentur i Tivoli og rundvisning på Amalien-
borg Chr. 7.s Palæ. 
Pris: 1.295 kr. + entré 175 kr.
Forhåndstilmelding til Lis Madsen.
tlf. 98 97 88 15
Se yderligere oplysninger i oktoberbladet.

Region Vestsjælland/
Storstrømmen

Dans i Nyvang 
Den 15. juli og den 29. juli. 
Fra kl. 11:30 -12:00 gratis adgang for dan-
serne. 
Fra kl. 13:00 - 15:00 dans. 
Vi starter dagen med vores medbragte mad, 
kl. 14:00 er der kaffepause.
Jette, Sus og Kirsten arrangerer dansen. Be-
styrelsen håber at rigtig mange vil møde op til 
en hyggelig danse eftermiddag.

Korsør Kultur-og-Medborgerhus, Skole-
gade 1, 4220 Korsør afholder dansens dag/
dansefestival den 6. oktober 2012 kl. 10:00 - 
16:00. Der vil blive danset seniordans, folke-
dans, linedans, squaredans, kørestolsdans og 
meget mere. 
Tilmelding til Christina Hannine på tlf. 
20 10 31 42 eller e-mail chann@slagelse.dk
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Korsørdanserne afholder vinterstævne i 
Medborgerhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør 
lørdag den 17. november 2012. Nærmere her-
om i oktober nr.

Fuglebjerg/Næstved Seniordansere afhol-
der stævne i Fuglebjerg Hallen den 3. febru-
ar 2013.
Nærmere herom i Årets Gang senere.

Region Vestsjælland/Storstrømmen afhol-
der forårsstævne lørdag den 20. april 2013 i 
Sørbymagle Hallen. Nærmere herom i janu-
ar bladet.

Region Viborg
Weekend-tur til Løgstør Parkhotel
Region Viborg har i samarbejde med Fjer-
ritslev busser arrangeret en week-end tur til 
Løgstør Parkhotel fra d. 21/10 til d. 22/10  
2012.

Program:
•	Kaffe	med	kage	ved	ankomst
•	Dans
•	Middag	med	2	retters	menu
•	Dans
•	Aftenkaffe	med	kage
•	Morgenbuffet

Madpakke til hjemturen. Drikkevarer kan kø-
bes i bussen.
Pris for medlemmer: kr. 800.
Pris for ikke medlemmer kr. 850.
Ønsker man enkeltværelse koster det ekstra 
kr. 250.
Bindende tilmelding senest 17/9 2012 til 
Doris Mikkelsen tlf. 97 93 86 77 eller 
21 45 01 86.
Først til mølle systemet.
Betaling til Sparbank reg. 8510-0007446675, 
husk at angive navn ved betaling.

PS. Der er få ledige pladser til Stockholm/
Ålandsøerne.
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Århus Regionen
Sæsonstart: 
Tidspunkt: Lørdag d. 22. september 2012, 
kl. 9.30 – ca. 15.00.
Sted: Festsalen, Hadsten Skole, 
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten.
Kursus: Nordisk Træf 2012.
Instruktører: Lene Damkjær, Ørbæk og  
Lisbeth Christiansen, Slagelse.
Kursuspris: Kr. 70.00. CD, DVD og danse-
beskrivelser kan købes.
Vi starter dagen med kaffe/ te og rundstyk-
ker, senere let frokost, hvor regionen er 
vært. 
Medbring selv drikkevarer og bestik.
Tilmelding til Gitte Mouritzen, Trige, 
tlf. 86 23 07 60 fra 1. august 2012.

Region Fyn
Danseledermøde/sæsonstart
Fredag den 31. august kl. 17.00 
i Gæstecafeen ved Aktivcentret, 
Kløvervej 1, Ørbæk.
Regionen giver smørrebrød.
Tilmelding samt ønskedanse til Lene,
tlf. 65 98 17 73 senest mandag den 
27. august.

Kursus i Nordisk CD
Søndag den 29. september kl. 9.30 
i Fristedet, Nørrevænget 8, Vissenbjerg.
Instruktører: Lisbeth Christiansen 
og Lene.
CD og dansebeskrivelser kan købes på kur-
set.
Regionen giver kaffe med rundstykker, tag 
selv mad og drikke med til resten af dagen.
Tilmelding til Lene, tlf. 65 98 17 73 senest 
21. september.

Regionale aktiviteter for ledere

Region Himmerland
Danselederkursus i Nordisk Træf 2012
Lørdag den 15. sept. 2012 kl. 9.30 til 15.00
Omnihuset, Filstedvej 10, Vejgaard, 9000 
Aalborg.
Kurset afholdes i samarbejde med Region 
Vendsyssel.
Der serveres kaffe med rundstykke, let fro-
kost, eftermiddagskaffe. (medbring selv kol-
de drikkevarer).
Pris 80 kr.
CD og dansebeskrivelse: kan købes på da-
gen.
Danseledere: Eva Schmidt  
og Gitte Mouritsen.
Tilmelding senest den 31. august til:
Rosa Pedersen tlf. 41 40 91 60 eller 
32 14 77 90

Region Nordsjælland/ 
Roskilde/Bornholm 

Kursusdag i danse fra Nordisk træf
v/ Lene Damkjær og Lisbeth Christiansen.
Søndag d. 30. september kl. 10.00 - 17.00. 
Lyrskovsgade 4, 3 sal, Kbh. V.
Yderligere oplysninger se under region Stor-
københavn.
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Region Ribe
Danseledertræf
Skovbo centret, Ved Skoven 41, indgang fra 
Gl. Vardevej.
Onsdag d. 22. august, fra 10,00-15,00.
Kom evt. med danse, vi skal hjælpe hinan-
den med.
Regionen giver kaffe og brød - tag selv fro-
kost med.
Tilmelding til Kate: 75 13 96 42 el.26 22 
85 34.

Lederkursus på Knudepunktet
Kærhøjparken 19, 6600 Vejen.
Lørdag d. 22. september kl. 9,30-15,00,
Vi giver kaffe og brød, tag selv frokost med.
Vi skal undervises i den nye CD fra Nordisk 
træf 2012.
Eva Schmidt er instruktør, og vi skal være 
sammen med Region Vejle.
Tilmelding til Anna-Lise tlf. 75 45 17 19 
el. 22 70 17 19, senest d. 17. september.

Region  Ringkøbing
Danselederkursus, den 29. september
Lørdag, den 29. september mødes dansele-
derne for Region Viborg og Region Ringkø-
bing for at gennemgå dansene på den ny nor-
diske CD sammen med Solveig Christiansen. 
Det foregår i Aktivitetscentret, Odsgårdsvej 
15 A, Skive. 
Vi starter kl. 9.30 med kaffe og rundstykker 
og slutter ca. kl. 15. 
Pris kr. 100 for forplejning. 
CD og DVD kan købes, men prisen kendes 
endnu ikke.
Tilmelding senest den 24. september til 
Bo Røyen på boroyen@hotmail.com 
eller tlf. 97 19 20 08.
Evt. kan Alice Jacobsen kontaktes, jvf. an-
noncen fra Region Viborg.

Region Storkøbenhavn +
Nordsjælland / Roskilde /
Bornholm

Kursus i nordiske danse 2012
Søndag den 30. september kl. 10-17
Lyrskovsgade 4, 1758 København V
Pris kr. 35 - incl. øl/vand til maden og små-
kager til kaffen.
Pris for materiale kan ikke oplyses p.t.
Kurset er arrangeret af regioneme Storkø-
benhavn og Nordsjælland-Roskilde-Born-
holm.
Tilmelding til Kirsten Bauer på 
tlf. 39 66 75 54 eller mobil 29 84 43 42  
eller e-mail: Kirstenbauer@webnetmail.dk 
senest 14. september.

Region Sønderjylland
Danselederkursus 
Onsdag den 26. september 2012 kl. 16 - 21
i Multihallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumklo-
ster, Solveig Christiansen underviser i den 
nye CD fra Nordisk Træf 2012.
Pris: 50 kr. for danseledere i regionen. 
Danseledere uden for regionen er også vel-
kommen, her er prisen 150 kr. 
Forplejning er incl., mens drikkevarer købes 
på stedet for egen regning. 
Tilmelding senest 1. september til Anne 
Marie Rasmussen, tlf. 74 56 63 36
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Region syd for Strømmen
Kursus i danse fra Nordisk træf
afholdes fredag den 28. september 
kl. 11.00 til 16.00 i Kulturforsyningen,
Voldgade 1, 4800 Nykøbing Falster.
Instruktører: Birte Jakobsen og Eva Schmidt
Prisen, som er inklusiv frokost og kaffe, er 
90 kr.
Tilmelding til Bodil Løkke: 
bodilm22@gmail.com 
tlf. 54 70 53 97 / 24 93 30 99

Region Vejle
Danselederkursus
Danse fra Nordisk Træf 2012
Lørdag den 22. september 2012.
Kl. 9.30 – ca. 15.00.
Knudepunktet, Vejen
Underviser: Eva Schmidt.
Vi kommer med kaffe og rundstykker. Med-
bring selv mad og drikke til resten af dagen.
Tilmelding: Birte Stisen 75 89 72 39 
senest 10. september 2012.

Danseledermøde
Fredag den 7. september 2012 på Plejecen-
tret Stensvang, Steen Blicher Vej 51, Bred-
sten kl. 15.00 – 20.00.
Vi skal danse, snakke og have et par stykker 
smørrebrød.
Tilmelding til Annie Christensen,
tlf. 75 86 73 17 senest 1. september 2012.

Region Vendsyssel
Danselederkursus i Nordiske danse 2012
Lørdag den 15. september 2012 
kl. 9,30 til 15,00.
Omnihuset, Filstedvej 10, Vejgård, 
9000 Aalborg.

Kurset afholdes i samarbejde med Region 
Himmerland. Der serveres kaffe med rund-
stykke, let frokost, eftermiddagskaffe.
(medbring selv kolde drikkevarer )
Pris 80 kr.
CD og dansebeskrivelser 175 kr.
Danseledere: Eva Schmidt og Gitte Mouritsen.
Tilmelding senest den 31. august til:
Lis Madsen tlf. 98 97 88 15.

Region Viborg
Kursus Nordisk Træf
Region Viborg afholder sammen med 
Region Ringkøbing kursus i N.T. 
Lørdag d. 29/9  2012 på Aktivitetscentret 
Odgårdsvej 15 A Skive fra kl. 9.30 til 15.30.
Pris kr. 100 dækker for formiddagskaffe med 
rundstykker, 3 stk. håndmadder til frokost 1 
øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 
Pris for dansematerialer ved vi ikke endnu.
Instruktør: Solveig Christiansen.
Tilmelding senest d. 24/9 til 
Alice Jakobsen tlf. 51 77 60 43 
eller mail ajakobsen@mail.dk

Region Vestsjælland/
Storstrømmen

Lederkursus i Nordiske Danse
Lørdag den 15. september 2012 
kl. 10:00 - 16:00 på Skælskør Bibliotek, 
Vestergade 4, 4230 Skælskør. 
Lene Damkjær og Lisbeth Christiansen 
underviser.
Priser incl. fortæring 50,00 kr. 
Dertil kommer materialer, drikkevarer med-
bringer man selv.
Tilmelding senest den 31. august til 
Gudmund Madsen tlf. 55 73 25 66 eller 
mobil 20 41 23 66
E-mail: gudmund@pc.dk
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