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Forsiden:
dansekreds med bannere.

Årets Gang
Årets Gang udkommer medio januar,  

april, juli og oktober.
deadline for materiale til  

januar-nummeret: 1. december 2011.
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 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

nye kontortider fra den 9. august:
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.dk

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

Formand
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

Næstformand
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

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

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

Kasserer
Lene Damkjær
Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 17 73
E-mail: lene.damkjaer@privat.dk
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At finde en god interesse
Min fortælling begynder ca. ved  adam og 
eva. Pointen kommer til sidst. Første gang 
jeg var på højskole handlede det om golf. 
efter at være kommet hjem sagde jeg til 
mig selv, at det måtte jeg hellere gøre no-
get ud af. Tog et prøvemedlemskab og fandt 
ud af, at golf og jeg ikke passede sammen. 
dernæst højskole med stavgang, hvilket jeg 
havde det fint med.

Tredje gang at cykle rundt på samsø, også 
en dejlig oplevelse. nu fjerde gang somme-
ren 2010 seniordans, Vester Vedsted ung-
domshøjskole nær ribe. Jeg valgte bl.a. 
højskolen, fordi der var udflugter til Fanø 
og Manø.

efter at være kommet hjem, ville jeg lige-
som med golf prøve, om det var noget, at 
jeg ville fortsætte med. Jeg fik anbefalet en 
dygtig tovholder i odense.

og nu kommer pointen. Jeg blev utrolig glad 
for seniordansen.

Jeg havde en veninde med, og hun er lige-
så begejstret for seniordansen som mig, og 
vi deltager med stor lyst i de arrangemen-
ter, der finder sted sammen med andre klub-
ber på Fyn.

Tak for gode og sjove oplevelser.
 Kathe Eggers Frederiksen
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Dans er ren sundhed

det ved vi da godt, siger vi, men nu er det 
oven i købet bevist rent videnskabeligt.

Jeg har i lang tid haft et blad liggende:
”svenska  seniordans Ledarförbundets in-
foblad 1/2009” med en artikel  om de hel-
bredsmæssige virkninger af dans.  artik-
len er skrevet af Christina Lundahl ek-
holm. den er temmelig lang, så i stedet for 
at oversætte den, vil jeg blot trække nogle 
af konklusionerne ud og gengive dem med 
mine egne ord, så her er en advarsel: dette 
er ikke en videnskabelig artikel med kor-
rekte citater, men en kortfattet, fri, person-
lig gengivelse.

Først og fremmest: dans og musik stimu-
lerer flere centre i hjernen til høj aktivitet. 
regelmæssig dans sænker sandsynlighe-
den (risikoen) for demens med 76 %, hvil-
ket er mere end læsning (34 %) og kryds-
ord (47 %). det forklares med, at indlæring 
af dans kræver koncentration og eftertanke 
over vendinger, trin og kropsholdning. det 
får nye forbindelser i hjernen til at vokse 
ud. at møde nye partnere i dansen stimu-
lerer også hjernen.
Hvad gavner så den øgede hjerneaktivitet 
ud over at den sænker risikoen for demens?

Forskerne har fundet ud af at kombinationen 
af bevægelse og hjerneaktivitet øger kon-
centrationsevnen og styrker rumopfattel-
sen, altså blandt andet giver bedre balance 
og mindsker risikoen for faldulykker. Her-
til kommer så den fysiske side af dansen: 
regelmæssig dans styrker hjertet, lunger-
ne og blodomløbet. Musklerne trænes opti-
malt og der er en meget lille risiko for ska-
der i forhold til mange andre træningsfor-
mer. når man danser, har man det sjovt, så 
derfor føles ”træningen” ikke anstrengende.

regelmæssig dans forebygger slidgigt, 
knogleskørhed og ondt i ryggen – og den 
kan nogen gange have en helende virkning. 
Musklerne styrkes og bygges op, holdnin-
gen optrænes og aflaster derved knogler og 
led. dansetræningen forstærker knoglesub-
stansen og sørger for opbygning af organisk 
substans som smører leddene og beskytter 
mod knoglebrud.

Jeg har ikke omtalt de universiteter, de for-
skere eller de metoder, der refereres til i den 
svenske artikel, men vil bare nævne, at der 
er rigtig mange, der forsker i sammenhæn-
gen mellem sundhed og dans.

For egen regning vil jeg tilføje, at samvæ-
ret, musikken og glæden ved at danse jo er 
den allerstørste gevinst ved seniordansen. 
når man så tillægger de sundhedsmæssige 
fordele, burde mange flere lette sig fra læ-
nestolen og deltage i seniordansen.

altså: Fat venner og familie og få dem med!

 Steen Damkjær
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DGI Danse og Musik Stævne i Ebeltoft den 20. august

en fantastisk dag blev det, solen skinnede 
fra en dejlig sommerhimmel, alle steder fra 
lød der glad dansemusik.

seniordanserne mødte præcise som altid, 
dejlig sommerklædte og velforberedte.  

Vi var 158 dansere,  og I gjorde det så godt, 
det vil jeg gerne sige jer tusind tak for. Bå-
de foran Glasmuseet og foran kvikly  måt-
te vi lige bruge fantasien lidt, for at få plad-
sen til at slå til, og alligevel gjorde i det 
med bravour.

et barnebarn til en danser har taget lidt bil-
leder, et par stykker bringer vi her, jeg sy-
nes de giver indtryk af, at vi havde alleti-
ders oplevelse.

Ønsker alle en god sæson, som nu allerede 
er begyndt de fleste steder.

 Stor dansehilsen fra Henry og Eva

Det var fantastisk!!!



6

En rigtig god oplevelse
Her skal lyde en stor tak til både anne-Mari Hartoft og Lene damkjær, som underviste 
på Grundkursus 1 på Vildbjerg sportscenter d. 26. – 28. august. det er et dejligt sted.
kurset var meget lærerigt og særdeles fornøjeligt. Vi fik rigtig rørt benene og vo-
res lattermuskler.

Vi havde også den glæde at være lidt sammen med kursus 2, som også underholdt 
os med ”Vild med dans” og ”Valget”. Jo det var dejligt. Tak for det.

 Knus fra Betty
 fra Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm

En stor tak til Lisbeth og 
mine dansevenner i Skælskør
efter endnu en dejlig dansevinter vil jeg 
takke her i bladet, da det måske er noget 
andre også bør tænke på. Jeg har fået par-
fume/duftallergi, og bliver syg med kon-
centrationsbesvær og luftmangel, hoved-
pine og ledsmerter sammen med parfu-
medufte. det bliver især slemt når man 
danser og bliver varm og duftene blandes.
når vi starter ny sæson spørger Lisbeth 
om man vil tage lidt hensyn og begræn-
se duften, så alle kan være med (der er 
3-4 stk. mere som også føler sig generet). 
og det gør de fleste heldigvis.

det er måske noget man bør gøre gene-
relt både til stævner og højskoleophold, 
hvor man er mange samlet. Bl.a. har jeg 
meldt mig til højskole i Hadsten første 
uge i august, men går allerede nu og tæn-

ker om det går an. der er jo parfume i 
både deodorant – sæbe – cremer -  duft-
blokke i toiletkummer, men der findes 
også flere mærker uden parfume, bl.a. 
Minirisk – neutral o.s.v. og det er jo ik-
ke kun mig det rammer. Jeg er utrolig 
ked af at skulle styrte ud midt i en squa-
re el. a. og lade min(e) partnere i stikken 
og ødelægge deres dans også. dette var 
et lille hjertesuk, som jeg håber mange 
vil tænke over, da der er mange af min 
slags herude.

så tusind tak Lisbeth og dansevenner i 
skælskør. i gør det muligt for mig stadig 
at danse trods mit handicap.

 Inge Birthe Rohde



Glad sommertur til 
Humlebæk og Helsingør
Mange fra dansekredsen i nørre alslev 
mødte tidlig op onsdag d. 6. juli kl. 7.30 i 
nykøbing F. til bustur til Helsingør. senere 
opsamling ved nørre alslev, hvor vi  med 
Marie dyrløv i spidsen ventede på bussen 
denne fine sommermorgen.

Ca. kl. 10 blev vi med en stor velkomst 
mødt af ritta Bundgaard og hendes gla-
de dansere i  Humlebæk. Her blev vi be-
værtet med kaffe og rundstykker. derefter 
dansede vi lystigt til bussen bragte alle 50 
til færgen aUrora mellem Helsingør og 
Helsingborg.

Under køreturen underholdt ritta os med 
at fortælle, hvad vi kunne se til højre og 
venstre. På færgen spiste vi en lækker buf-
fet, medens vi sejlede på Øresunds blå og 
nød det dejlige samvær med alle de fornø-
jelige dansere.

senere blev der i Helsingør tid til en spæn-
dende tur i ”gågaden”, tid til kaffe, is og en 
svalende øl inden vi 31 fra dansekredsen i 
nørre  alslev kørte hjem igen. 

stor tak til ritta og Marie for det fine ar-
rangement.
 Else Zachodnik

7
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Hvordan det er at blive 
instruktør i Seniordans

i 2010 søgte jeg efter et kursus, hvor jeg 
kunne blive instruktør i seniordans, og fandt 
et under dGi i oksbøl i foråret 2010. det-
te var et særligt tiltag, da kurserne normalt 
ligger i Landsforeningens regi. instruktører 
på kurset var solveig Christiansen og Lis-
beth Christiansen. 

dette kursus blev for mig indgangen til en 
ny danseverden, da jeg i over 30 år har væ-
ret instruktør i folkedans, og ikke anede 
hvad, seniordans var for en størrelse, men 
dygtige instruktører kan skabe interesse for 
dansen, og det gjorde de for mit vedkom-
mende, så jeg tog hjem fra kurset med lyst 
til at tage det næste i rækken, som allerede 
var i september 2010.

Jeg tilmeldte mig kursus 2, men der var ikke 
tilslutning nok, og derfor fik jeg tilbudt kur-

sus 3, og det var med en vis skepsis jeg sag-
de ja tak, for jeg følte mig ikke helt klar til 
dette, men igen mødte jeg de to instruktører 
fra kursus 1, og de formåede at give deres 
viden om dansen videre, så nu var det ba-
re med at komme ud og prøve det i praksis.

Jeg kom hjem fra kurset om søndagen, og 
havde sagt ja til at afløse en anden instruk-
tør om tirsdagen, som havde 3 kvarters sjov 
idræt, hvor der skulle danses seniordans. og 
hvilken start – 114 dansere på gulvet, det 
var en stor oplevelse, og med lidt flyvende 
sommerfugle i maven, men min lange erfa-
ring i at undervise i dans, var en stor hjælp. 

Jeg har siden startet 2 hold op, som kører 
rigtigt godt, der er godt humør og danse-
glæde, og det er altid dejligt at møde glade 
mennesker, som kan lide at danse, der er 
ikke noget mere livsbekræftende.

selvom du ikke har prøvet at være instruk-
tør i dans eller andre former for aktiviteter, 
skal du ikke være bange for at kaste dig ud 
i projekt danseinstruktør, det eneste gode 
råd jeg kan give videre er, at det er en stor 
fordel, hvis du har danset lidt seniordans 
først, det kunne jeg godt have brugt, men jeg 
blev redet af min lange erfaring i at under-
vise i dans, og læse beskrivelser, så spring 
bare ud i det, der er brug for dig, og snyd 
ikke dig selv for den mulighed, der ligger i 
at glæde andre.

danseleder i sønderjylland og webredaktør 
på www.seniordans-syd.dk.
 Kirsten Christensen
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Opfordring
I dette jubilæumsår har der været af-
holdt arrangementer i de forskellige 
regioner.
Jeg vil gerne opfordre jer ude i de for-
skellige regioner til at fortælle lidt om 
hvordan jeres fester gik – hvad fik I at 

spise? Hvor mange var I?– havde I no-
get underholdning? o. s. v.
Måske kan vi få nogle gode ideer til 
glæde for vore seniordansere.

 Bett. Krøjgaard

Seniordans
På rønde Højskole den 6 - 12. august.
det var et vældig godt kursus med man-
ge gøremål og nogle gode foredrag bl. 
a. med Bjarne nielsen Brovst -  søren 
ryge Petersen.

der var også masser af sang, hygge og 
fællesskab.
Tak for en fornøjelig uge til alle dan-
serne.
 Anna & Knud Aagesen, Hadsten
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På tur til Island med seniordanserne

Vellykket tur med kirsten Jørgensen (Gu-
derup-sønderborg dansere) og Birthe ras-
mussen (ribe-skærbæk dansere) som dan-
seledere og karl kristian Terkelsen fra 
”Mols rejser” som erfaren guide, i dagene 
fra d. 20. -27. august 2011

Island er store naturoplevelser, vilde land-
skaber, ren natur og gammel natur, vi ople-
vede vulkaner, geysere,  varme kilder, vil-
de højfjelde, lavamarker samt blåt hav, er-
go naTUren soM naTUren skaB-
Te isLand, helt vildt, det er meget svært 
at beskrive en sådan oplevelse, men jeg vil 
forsøge på bedste vis.

Dag 1: Vi ankom til keflavik kl. 9.05 is-
landsk tid (uret var stillet 2 timer tilbage) 
forsatte til reykjavik, hvor vi fik en gui-
det byrundtur, det blev lidt af et mareridt 
for vores guide, da vi kom lige ind i en by-
fest, med ca. 100.000 gæster i byen, ud af 
islands 300.000 indbyggere, prøv så lige at 
holde samling på 40 personer, det gik bare 
ikke, der var lige 5 der brød ud og var væk 

i nogen tid, de havde så fundet vores bus og 
blev ved den, det kunne guiden jo ikke vide, 
så der blev noget ekstra løben frem og til-
bage for ham, heldigvis var han en erfaren 
orienteringsløber, vi andre fik set de sevær-
digheder  der var på programmet den dag, 
vi passerede altinget, domkirken, rådhu-
set, nationalmuseet,  Hallgrimskirken og 
m.m. Glade blev vi alle da vi kom tilbage 
til bussen og de 5 udbrydere var der. ind-
kvartering og middag på hotel  reykjavik.

Dag 2: Vi kørte til Tingvellir, islands al-
ting europas ældste parlament. Her havde 
islændinge samlinger fra 930 – 1798 utro-
ligt det har kunnet lade sig gøre uden høj-
talere.  Vi gik gennem almannagja kløften 
og så hvorledes de to kontinentplader ryk-
kes fra hinanden, utrolige kræfter der er i 
gang. derefter kørte vi videre langs Ting-
vellirsøen til nesjavellirkjun varmekraft-
værk, der drives af varm damp fra jorden. 
Vi kørte gennem frodige landområder hvor 
der var mange flotte islandske heste i store 
flokke. kom  senere  til islands største tu-
ristattraktion Geyser-området, der tabte vi 
både næse og mund, da er vi mennesker bare 
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så små når man står over for så store natur-
kræfter, vandet bobler op af klipperne for 
derefter at eksplodere op til 30 m i vejret, 
det skal ses og opleves, meget storslået. Vi 
boede på hotellet lige ved, så vi kunne sidde 
ved middagsbordet og følge med hver gang 
der sprang en geyser, helt vildt. På hotellet 
kom vi i det første udendørs, af naturen op-
varmet svømmepøl ca. 42 gr. det var med 
at holde skulderne under, der var kun 9 gr. 
over vandet, en dejlig oplevelse.

Dag 3: dagens første punkt var Gullfoss, 
også kaldet ”det gyldne vandfald”  godt 
vi havde regntøj på, vandfaldet styrter i 
2 fald 32 m ned i en 70 m dyb og 2½ km. 
lang kløft, der var rimelig fugtigt, men et 
imponerende skue og larm fra det brusen-
de vand, vi gik en tur langs vandfaldet, og 
måtte pudse briller flere gange. efter dette 
kom dagens strabadser, vi kørte over høj-
sletten kjølur, som er en grusvej og jeg si-
ger jer det var en grusvej, da blev vi rystet 
godt igennem, vejen går gennem menneske-
tomme områder mellem gletsjerne Langjø-
kull og Hofsjøkull og er kun farbar for bi-
ler få måneder om året. Ved 13 tiden nåede 
vi de varme kilder i Hveravillir, luften var 
8 gr. og en frisk vind, men mulighed for at 
bade i varmepotten der var 38 gr. varm, en 
stor kontrast, selvom der var omklædning 

i det fri var der nogle, deriblandt vores to 
danseledere kirsten og Birthe, modige til at 
hoppe i, dvs. man skulle gå meget forsig-
tigt da stenene var utrolig glatte, og  tro det 
eller la` vær, de lå der i potten og nød det 
og vi andre gik oppe på kanten og frøs, ja 
hvad siger man så? Tidligere var området 
berygtet for de fredløse. efter endt frokost i 
det fri med medbragte madpakker, gik turen 
videre over stok og sten, endelig kom der 
dog en almindelig landevej igen og vi fandt 
frem til vores næste hotel akureyri hvor vi 
skulle overnatte to nætter, der blev anbefalet 
gåture efter aftensmaden, men der var vist 
ikke mange der havde kræfter til det, efter 
sådan en hel dags kørsel, vi skulle jo også 
passe vores dansen om aftenen.

Dag 4: Turen i dag gik til Godafoss, gu-
dernes vandfald, der blev fortalt grusom-
me historier om dette vandfald, og videre 
til Myvatn, området er verdensberømt for 
sin naturskønhed, her kan man bruge sæt-
ningen, ” naturen skabte naturen” det er så 
storslået at stå midt ude i det hele, man kan 
ikke finde ord for det, et kæmpe lavaland-
skab med de flotteste formationer, varme 
dampe steg op fra sprækker og revner i jor-
den, huler fyldt med næsten kogende vand, 
kæmpe vulkankratere efter vulkanen krafla 
der havde flere udbrud i 1980erne, og der 
står vi 40 personer midt i det hele og er ba-
re bitte små, uforstående og vildt impone-
ret over de kæmpe kræfter der har været i 
gang. endnu engang frokost i det fri, men i 
en noget behageligere temp. 11 gr. aftenen 
sluttede med middag og dans på hotellet.

Dag 5: efter morgenmad kørte vi til nord-
landet skagafjordur, hvor landmændene 
især er berømte for deres hesteavl, vi passe-
rede gården hvor søren ryge Petersen hav-
de været for at optage film til en af hans ud-
sendelser, jeg kan godt huske denne udsen-



12

delse og tænkte, så langt væk og så fanta-
stisk, og pludselig er man der selv. Vi besøg-
te også en gammel tørvegård og tørvekirken 
Vidimyri, der havde boet folk helt op til år 
1945, fantastisk.  Vi kører videre via Bløn-
duós  skagastrønd til skaga halvøen langs 
med ishavet, i reykir bader vi i sagahelten 
Grettirs  hotpot der er ca. 50 gr. varm, bli-
ver afkølet med koldt vand, vi skulle ikke 
komme for tæt på de kilder hvor det varme 
vand steg op, det gjorde avs. 
Vi besøgte også erik den rødes rekonstru-
erede tørvegård i eiriksstad. Middag, dans 
og overnatning i sælingsdal.

Dag 6: i dag skulle vi køre helt ud vest-
på til Vulkanen snæfellsjøkull, bjerget og 
gletsjeren skulle have overnaturlige, skjulte 
kræfter, de første mennesker på island bo-
ede i dette område og mange spor er efter-

ladt. der bor stadig mennesker for foden af 
vulkanen. Vi travede på stier over forrevne 
lavakyster, store lavamarker, gletsjere med 
udsigt til store fuglefjelde og nød naturens 
stilhed, bortset fra fuglenes skrig og bølger-
nes skvulp mod kysten, med alt dette om-
kring os, sad vi og nød vores frokost, hvad 
mere kan man ønske sig. snæfellsnes reg-
nes for islands flotteste halvø.  efter endnu 
en pragtfuld dag fyldt med spændende op-
levelser gik det retur til sællingsdal til mid-
dag, dans og overnatning.

Dag 7: Turen i dag gik gennem Vestisland 
til sagastederne, til gården Borg, hvor egill 
skallagrimsson levede i 900 tallet, videre til 
gården reykholt, hvor islands største histo-
rieskriver snorri sturluson levede og ned-
skrev Heimskringla, snorri havde sin egen 
private hotpot, hvortil der var lavet en un-
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derjorddisk tunnel, så han kunne gå direkte 
fra gården under jorden ud til potten, man 
forstod også dengang at gøre sig det beha-
geligt. sidst på dagen besøgte vi den ver-
densberømte ”den blå lagune” der blev af-
sat rigtig god tid, alle der havde lyst kunne 
komme ud at bade, det var bare helt specielt, 
vi kunne svømme rundt i ca. 40 gr. varmt 
vand i et kæmpeområde og efter sigende 
skulle man blive ti år yngre efter sådan et 
bad, jeg kan ikke selv se det, men andre sag-
de de kunne, jeg tænkte mit. Ved 20 tiden 
nåede vi til et hotel hvor vi fik aftensmad, 
for så at være i keflavik lufthavn ved 23 ti-
den. der sad vi så alle mand med kroppen, 
hovedet og fotoapp. fyldt af spændende op-
levelser og ventede på flyturen til danmark. 
efter at have været i gang fra kl. 7 morgen 
til næste dags morgen at ankomme til vores 
hjemsted, kl. 8, var vi bare trætte men glade 

over at rejsen gik godt, det er længe siden 
vi har snakket, sunget, danset, travet, kørt 
og stået i kø, så meget på 7 dage.

stor tak til kirsten og Birthe for jeres ini-
tiativ og jeres måde at være på.
 Bodil, Harald og Eva
 ”Guderupafdelingen”

Velkommen til  forrygende dejlig uge med seniordans, glæde og højskoleliv

Instruktørteam den 10.-16. juni 2012 er Astrid Johansen og Lis Madsen

Instruktørteam den 2. - 8. september 2012 er Astrid Johansen og Anna-Lise Thomsen

Udover seniordans vil programmet byde på:

•	 Morgensamlinger,	højskolesang,	motion,	aktuel	debat	m.m.
•	 Spændende	og	tankevækkende	foredrag,		vinaften	og	højskoleaften	med	levende	musik
•	 3	udflugter	til	hhv.	Randers	Kulturhus	og	Fussingø,	Silkeborg	og	sejltur	til	Himmelbjerget,							 										

besøg	på	Danmarks	levende	Landbrugsmuseum	Gl.	Estrup	

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!

SeniordanS på nørgaardS HøjSkole

Læs program  for ”Seniordans og højskole” på www.nrgaard.dk

Bestil brochure ”Seniordans og højskole” på tlf. 86682300

Tilmelding dig online på www.nrgaard.dk eller ring til os
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Nordisk festival for Seniordans • 350 deltagere i 2011
Dans og samvær • Bornholm – kontrasternes ø

Seniordans

BORNHOLM
4. maj - 7. maj 2012.

A/S TEAM BORNHOLM 
Ndr. Kystvej 34 • DK-3700 Rønne • Tlf.: +45 5695 8566

info@teambornholm.dk • www.seniordans-bornholm.dk

Instruktører fra 
Danmark, Norge 

og SverigeDet bli´r en god festival
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Seniordansen blomstrer 
i Gladsaxe Kommune
i Gladsaxe kommune, der ligger i køben-
havns omegn, er der danset seniordans i 22 
år som led i kommunens tilbud om senior-
idræt. Jeg har haft holdet i 5 år.

danserne er aktive og møder op til den 
ugentlige træning, og når der ellers er bud 
efter dem. Vi har givet opvisninger og un-
derholdt flere gange på Gladsaxe kommu-
nes plejehjem, både for beboere, pårørende 
og hjemmeboende pensionister.

På Gladsaxedagen i august 2009, hvor alle 
kommunens foreninger præsenterede deres 
aktiviteter, gav seniordanserne opvisning på 
Gladsaxe rådhusplads. det blev en stor suc-
ces, og vi modtog efterfølgende en skriftlig 
tak fra byens borgmester. På Gladsaxedagen 
året efter gentog vi succesen, hvilket betød, 
at den ansatte, der arrangerer pensionistkur-
ser og rejser, i april i år inviterede mig til 
at undervise i seniordans på tre feriekurser 
for pensionister, som Gladsaxe kommune 
afholder i Faxe Ladeplads på stevns. 

På kommunens idrætsferie på Bornholm, 
undervises der ligeledes i seniordans. de 

sidste 3 år har jeg været med som under-
viser.

sidst men ikke mindst markerede vi dan-
sens dag den 29. april 2011 med opvisning 
i seniordans og efterfølgende undervisning 
af publikum. deltagerne i opvisningen kom 
fra holdet under Gladsaxe kommunes se-
nioridræt, fra Ældresagen samt et par danse-
re fra københavnerkredsen. der planlægges 
allerede nu en større happening på dansens 
dag i 2012, hvor man ønsker at præsente-
re dansen i alle dens afskygninger. senior-
dansen er inviteret til at deltage i planlæg-
ningen, så det bliver spændende.

Vi kan desuden bryste os af at have 2 be-
styrelsesmedlemmer på holdet, nemlig for-
manden for københavnerkredsen samt et 
menigt medlem af bestyrelsen.

som overskriften fortæller, er seniordan-
sen i Gladsaxe kommune levende og i god 
udvikling, og målet er løbende at tiltrække 
nye dansere til glæde og gavn for både hol-
det og danserne.
 Lena Saul, 2011
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Tivolitur 
For region nordsjælland/roskilde/Bornholm, der fejrede Landsforeningens 25 
års jubilæum med en opvisning på plænen i Tivoli den 30. august. 
 Stor tak til alle toogtredive seniordansere
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Tur til Berlin juli 2011
en stor tak til else Cholewa og Birthe Mik-
kelsen for en dejlig tur til Berlin. 

else kan vi takke for gode danseaftener, der 
blev gennemført, selvom stemmen ikke var 
for god. det var en  fornøjelse  at have Bir-
the som rejseleder i Berlin. Hun kender by-
en og ved hvad der er at se. Jeg skal forsøge 
at få så meget som muligt med. 

Vi besøgte Holocaust mindesmærket og 
Brandenburger Tor. det er et flot bygnings-
værk. en tur i det tidligere stasi fængsel  var 
en rystende oplevelse. Vi havde en meget  
dygtig ung mand til at fortælle om, hvad 
der foregik efter anden verdenskrig. selv 
om flere af os havde hørt om stasis meto-
der  var det chokerende. 

Vi besøgte også Panorama punkt, som har 
europas hurtigste elevator. der var en fan-
tastisk udsigt over Berlin fra toppen. der 
var også en dejlig sejltur på Wannsee. des-
værre blæste det en del. 

en aften var  vi  i ”komische oper”, hvor 
vi så sommer i Tyrol. det var morsomt, der 
blev gjort grin med alt, men  ikke mere end 
at handlingen var den gammelkendte.

Vi boede som sædvanlig hos Gæstehaus 
der Polizei, hvor vi bliver godt beværtede. 
efter gode dage blev vi kørt trygt og godt 
hjem af Henrik fra Hørby Busser.
 Eva Vest.



Tur til Wien
I bus. det tog 2 dage med overnatning i 
Bayern. i Wien boede vi på det 4-stjerne-
de ”Hotel atlanta” – udmærket og central 
med sporvogn lige uden for døren. Midda-
gen blev hver aften indtaget på forskellige 
skønne wienerrestauranter.

Mandag kom bussen og kørte til midtbyen, 
hvor der er skønne bygninger flot restaure-
rede. Første stop var et helt boligkompleks 
tegnet af ”Hundertwasser” med skæve linjer 
og muntre farver. det kaldes ”krawinahu-
set” med 52 lejligheder i varierende størrel-
ser og det udlejes til rimelige priser.

derefter kørte vi ud til en forlystelsespark 
”Prater” med et kæmpestort ”Pariserhjul” 
og derefter ind til ”Musikverein”, hvor vi 

fik en fantastisk god gennemgang, først den 
”lille” koncertsal ”Bramssalen” til mindre 
arrangementer. den mest imponerende var 
”den gyldne sal” med en utrolig god aku-
stik, der skyldes kropsmålene på de gyldne 
græske muser, der pryder salen. det er her 
fra fjernsynets nytårskoncerter transmitte-
res. Under jorden ligger der store  øvesale 
i indtil 4 etager under bygningen og plad-
sen der ligger foran. så blev vi sat af bus-
sen og gik igennem gågaderne op til bl. a. 
”stephanskirche” .

Næste dag af sted til ”schönbrunn” det 
smukke slot, der ligger i udkanten af  Wien. 
der hører en kæmpestor park til med spring-
vand, forskellige haveanlæg og oppe på det 
højeste punkt en lille lystpavillion med en 
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Så gjorde vi det igen!
Ved Harmonikafestivalen i Marstal d. 29 
maj viste en flok af Marstals seniordansere 
igen deres glade danselyst. et muntert ind-

slag der den søndag formiddag trak man-
ge tilskuere til.
 På holdets vegne Elsebeth

fantastisk udsigt over det store haveanlæg og 
med udsigt til slottet. inde i slottet fik vi en 
rundvisning i 40 rum af en meget kompe-
tent guide, der levende fortalte om mange af 
de smukke ting, der fandtes der. om aftenen 
kørte vi ind til ”Hoffburg” og hørte en dejlig 
koncert med bl. a. mange straussmelodier.

Onsdag kørte vi en lang tur uden for byen 
til Melk, hvor der ligger et meget stort Be-
nedicktinerkloster med mange interessante 
ting, igen med en meget dygtig guide til at 
fortælle om det, vi så. klosteret var blevet 
renoveret for 20 år siden. Vi gik ned af man-
ge trapper til ”donau”, for at sejle på ”den 
blå flod”, hvorefter vi atter mødte vor bus, 

hvor kaffen ventede, der også blev tid til at 
danse nogle seniordanse inden bussen kørte 
os tilbage til vort hotel. om aftenen var vi så 
heldige at få billetter til ”den glade enke”. 

Sidste dag i Wien var på egen hånd. Vi hav-
de bl. a. valgt at besøge slottet ”schönbrunn” 
og midtbyen igen. Vi drak kaffe på den be-
rømte ”Café sacher” og så den kirke  hvor 
der var et maleri af Leonardo da Vinci ”den 
sidste nadver”. På hjemturen overnatning i 
nærheden af Leipzig.

Turen var arrangeret af Birthe Mikkelsen 
og nilles rejser.
 B.K.
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Regionale aktiviteter for dansere
Region  Århus

HUSK: Dansedag med større udfordringer   
Festsalen, Hadsten skole , Hadbjergvej 12, 
8370 Hadsten
Lørdag d. 12. november 2011 kl. 10.00 – ca. 
15.00 afholder vi en dansedag for øvede dan-
sere med sværere danse på programmet. del-
tagerne skal selv medbringe forplejning
Pris: kr. 25.00
danseledere: Gitte Mouritzen, Gunhild Jen-
sen, Birthe Bisgaard
Yderligere oplysninger kan fås ved tilmelding 
til Gitte Mouritzen, Trige tlf.nr. 86 23 07 60 
senest 28.oktober 2011. 

Danseweekend på Tranum Strand
som noget nyt tilbyder vi en forlænget dan-
seweekend på Tranum strand, strandvejen83, 
9460 Brovst.
dato: 3.-  5. februar 2012
Pris: kr. 1.275.- for medlemmer. kr. 1.375.- 
for ikke medlemmer. Tillæg for enkeltværelse 
er kr. 150.00
Tilmelding til Gunhild Jensen, randers , tlf. 
nr. 8643 3268 senest d. 5.december 2011
Betaling  straks efter tilmelding: sparekassen 
kronjylland
reg., nr. 9321 – konto 0002381214. Husk at 
opgive navn ved indbetaling straks efter bin-
dende tilmelding. 
ankomst og indkvartering fredag  fra kl. 
14.00 – 15.00

opholdet slutter søndag efter morgenmad.
naturligvis skal vi have  masser af dans  og 
hyggeligt samvær under opholdet, så med-
bring det gode humør.
danseledere: Gitte Mouritzen, Trige, karen
M. Pedersen, Hadsten  og Birthe Bisgaard, 
Viby J.
Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” 
systemet, så vent ikke for længe med at til-
melde dig.

Region Fyn
Jubilæumsfest
Fredag den 11. november kl. 11.11 i Ullerslev 
kulturhus, skolevej 2, Ullerslev.
Vi byder på:
Velkomstdrink, 3 retters menu, underhold-
ning, kaffe,  ”natmad” og selvfølgelig dans
Pris for medlemmer 275 kr.
Pris for ikke medlemmer 300 kr.
Tilmelding til danselederne senest 28. okto-
ber.

Nytårsbal
Fredag den 13. januar 2012 kl. 17.30-23.00 i 
Ullerslev kulturhus, skolevej 2, Ullerslev.
sæt kryds ved datoen
www.seniordansfyn.dk

Region Himmerland
Søndagsdans på Himmerlands 
Idræts efterskole
Jyllandsgade 10 Haverslev, 9610 nørager
søndag d. 13 nov. 2011 kl. 13.30 – 16,30
eftermiddagen byder på seniordans, kaffe, 
lækkert kagebord og fællessang
Pris: Medlemmer 80.- kr.
ikke medlemmer 90,- kr.
Billetter kan købes hos din danseleder eller 
elly engedal tlf. 98 62 11 10
senest fredag d. 28 okt. 2011.

Nytårsbal i Års.
onsdag d. 4 januar 2012 på kimbrerkroen,
Markedsvej 8. Års fra kl. 11,30 – 17.-
der serveres buffet,kaffe og kransekage
Pris:medl. 230.- kr
ikke medl. 270.-
Mød op til en festlig dag, tag dety gode hu-
mør med.
Bindende tilmelding til din danseleder eller 
elly engedal tlf. 98 62 11 10 
senest den 25 nov. 2011
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(det er en del af regionens eget overskud, vi 
bruger på denne måde.) Vi starter kl. 11 med 
dans. derefter får vi en lækker buffet, ligesom 
vi synger sammen. efter en ny omgang dans 
og kaffe slutter vi ca. kl. 15.30.
Prisen er kr. 150 for medlemmer og kr. 170 
for andre. Tilmelding senest den 22. oktober 
- og helst via danselederne - til Gerda røy på 
gerda.roy@mail.dk eller på tlf. 97 32 13 98 
eller til Jenny knudsen, tlf.97 19 82 52.

Danseweekend ved Lemvig
region ringkøbing indbyder til to dan-
seweekends i 2012. de vil foregå dels fra søn-
dag den 26. februar til mandag den 27. febru-
ar; dels fra søndag den 4. marts til mandag 
den 5. marts. denne gang lægger Hotel nør-
re Vinkel, søgårdevejen 6, Lemvig, lokaler 
til. Hotellet har en fantastisk flot beliggenhed, 
som opfordrer til en lille travetur. 
om søndagen vil der blive ankomst fra kl. 14. 
arne Boas fortæller om stedet kl. 14.30. ef-
ter kaffe og seniordans vil vi få en dejlig 3 
retters middag. om aftenen bliver der mere 
dans samt kaffe og hyggeligt samvær. Man-
dag formiddag kører de, der har lyst, til struer 
Museum. Her findes bl.a. en meget interes-
sant udstilling om B & 0 og firmaets eventyr-
lige fremgang jorden rundt. en guide fortæl-
ler historien.
Prisen pr. person i dobbeltværelse er kr. 750, 
mens enkeltværelse koster kr. 900. Prisen bli-
ver kr. 50 mindre, hvis museumsbesøget væl-
ges fra. Tilmelding og forudbetaling skal ske 
til din danseleder senest den 30. januar 2012. 
ingrid Brahms kan give yderligere oplysnin-
ger på tlf. 97 14 20 87.

Generalforsamling
region ringkøbing holder ordinær general-
forsamling lørdag, den 4. februar 2012, kl. 
13. den finder sted i Folkedansernes loka-
ler, Bornholmsvej 8 i Herning. På valg er ing-
rid Brahms (ej genvalg), Gerda røy samt de 
to suppleanter. Forslag til dagsorden eller til 
kandidater skal afleveres til Bo røyen, tlf. 97 
19 20 08, senest 14 dage før. efter generalfor-
samlingen er der håndmadder, kaffe og dans. 
Vi slutter ca. kl. 16.30. Tilmelding senest 30. 
januar til ingrid Brahms, tlf. 97 14 20 87, el-

Region Nordsjælland/
Roskilde/Bornholm

Festligt Nytårsbal 
Lørdag d. 7. januar 2012 kl. 12.00-17.00 
sted: Frederiksborg Centret, Mildnersvej 39, 
3400 Hillerød  
Pris for medlemmer:         kr. 300,00 
Pris for ikke medlemmer:  kr. 350,00 
Beløbet dækker: Halleje, buffet, kaffe, choko-
lade, samt overraskelser 
Bindende tilmelding og betaling til dansele-
deren senest 15.november. 
danselederen kontakter: Jytte agerbo, tlf. 
45870853 eller ruth Weisdorf, tlf. 45830586 
begge efter kl. 18.00  
danselederen indbetaler senest  d.22. novem-
ber beløbet på konto nordea 
reg.nr.2252- 62 66 71 43 68. 
Husk at påfører navn. 
Velmødt til det årlige bal med eller uden hat

Region Ribe
Husk jubilæumsfesten
i Musikhuset,esbjerg, søndag d, 16 oktober
fra 15,00-  20,00.
Program og tilmelding sker hos jeres danse-
leder.

Søndagsdans 
på Østerbycentret,ribegade 169, esbjerg.
d, 6. november fra 14,00 - 16,00
Ledere er kate tlf. 75139642 rina tlf. 
29892155 og anna-Lise  tlf. 75451719
Husk tilmelding fredagen før inden kl. 10,00.

Region Ringkøbing
Jubilæumsfest, den 29. oktober
region ringkøbing fejrer Landsforeningens 
25 års jubilæum med et udvidet og flot arran-
gement i Tangsø Centret, lørdag den 29. ok-
tober. Centret er beliggende solvangen 15 i 
Bækmarksbro. Vi vil denne dag få lidt ekstra 
godt til ganen, mens prisen er reduceret pænt. 
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ler til Bo røyen, 97 19 20 08, af hensyn til 
traktementet, som koster kr. 40.

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

Region Storkøbenhavn
Novemberdans i Kedelhallen
Lørdag d. 5-11-2011 kl. 13 – 16:30
nyelandsvej 75a, 2000 Frederiksberg.
Tilmelding til annelise Holmbom nielsen , 
tlf. 43994905 senest d. 28-10-2011. 
indbetaling kr. 75,00 til danske Bank 4085 
3321 149219. Husk navn på indbetalingen.
Velkommen til dans, kaffe, godt samvær samt 
diverse overraskelser i anledning af 25 års ju-
bilæet. HUsk det med “parfume, nej tak”.
Vinterdans i Lyrskovsgade 
Lørdag d. 14-01-2012 kl. 11-14. Pris 30 kr.
Lyrskovsgade 4, 1758 københavn V
På grund af en overraskelse skal deadline 
overholdes. egen forplejning medbringes

Region Sønderjylland
25 års jubilæum for Landsforeningen dansk 
senior dans, søndag den 16. oktober 2011 
kl. 12 – 18 på agerskov kro, Hovedgaden 3 – 
5, 6534 agerskov
Middag/2 retters menu, kaffe og kringle, ”nat-
mad” excl. drikkevarer. Festtale v/aase Hen-
ningsen,
Lancier og seniordans v/aase Henningsen og 
regionens bestyrelsesmedlemmer. 
Pris: kr. 240 for medlemmer og 260 kr. for ik-
ke medlemmer af landsforeningen.
Tilmelding og betaling senest 30. septem-
ber efter ”først til mølle princippet”  til anne 
Marie rasmussen, tlf. 74 56 63 36 og konto i 
danske Bank: 1551 3440 844 480

Lancier, søndag den 20. november 2011 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 11. november. 

NB: Ingen efterårsstævne i 2011

Generalforsamling 
i Løgumkloster lørdag den 25. februar 2012 
kl. 13 – 16. opvarmningsdans fra kl. 12.30.

Forårsstævne i ahlmannsparken, Gråsten, 
lørdag den 21. april 2012 kl. 10 – 15.

Region Vejle
Generalforsamling
regionen indbyder Landsforeningens medlem-
mer til generalforsamling fredag den 2. marts 
2012. Flere oplysninger i næste nummer.

Region Vendsyssel
Regionens 25 Års jubilæumsfest
nordjyllands idrætshøjskole, Parkvej, Brøn-
derslev lørdag den 12. november 2011
kl. 13.00 til 16.30
dagens program: 
dans, underholdning, kaffe/the med boller og 
lagkage. Pris: 70 kr. 
Tilmelding til: Lis Larsen tlf. 5133 6076 
else Bak andersen tlf. 9882 1383
senest den 1. november 2011
efter denne dato er det bindende.

Landboskolens selskabslokaler, 
danmarksgade 1, Brønderslev
Fredag den 20. januar 2012 kl. 11.30 til 16.30
dagens program:
Middag og eftermiddagskaffe. 
dans og lancier. Pris: Medlemmer 200 kr. 
ikke medlemmer 225 kr. Max. 60 deltagerne 
(først til mølle) Billetter købes hos din danse-
leder senest den 13. januar 2012  derefter er 
det bindende. 
Tilmelding til Lis Madsen tlf. 9897 8815 else 
Bak andersen tlf. 9882 1383 



Dronninglund Hotel, 
slotsgade 78, dronninglund
Fredag den 27. januar 2012
kl. 11.30 til 16.30
dagens program:
Middag og eftermiddagskaffe. dans 
Pris: Medlemmer 200 kr. 
ikke medlemmer 225 kr.
Max. 70 deltagerne (først til mølle)
Billetter købes hos din danseleder 
senest den 20. januar 2012
derefter er det bindende-
Tilmelding til  Lis Larsen tlf. 5133 6076
else Pedersen tlf. 2226 6800

Bustur til Norge i foråret 2012
se januar bladet.

Region Vestsjælland/
Storstrømmen

Efterårsstævne
i Hvidebæk Hallen, Bygaden 19a, 
4990 Jerslev
fredag den 14. oktober 2011 kl.13:00 - 18:00
dans, 3 stk. håndmadder, kaffe og kage.
Øl, vin og vand købes i hallen.
Pris pr. person for medl. kr. 125,00, for ikke 
medlemmer kr. 145,00.
Bindende tilmelding og betaling til egen dan-
seleder senest onsdag den 5. oktober 2011. 
samlet tilmelding og betaling fra dansele- 
derne til Jytte sørensen telefon 5959 8021.
Betaling til nordea bank reg. 1709 nr. 
6640110639.

Vinterstævne i Korsør
kom ind i varmen til seniordans i kulturhu-
set, skolegade 1, korsør. Lørdag den 19. no-
vember 2011 kl. 10.30 – 16.00
Pris: 130.- kr. (ikke medlemmer 150.- kr.)
inkl. frokost og kaffe. Max. 120 deltagere.
Tilmelding til Lisbeth senest den 1. novem-
ber, tlf.: 58 18 62 03, mobil  40 14 02 88, 
mail: lisbchr@yahoo.dk
der betales for det tilmeldte antal ved ankom-
sten. Ved afbud efter den 11. november kan 
penge ikke forventes retur.

Region Himmerland
Øvedag for ledere 
afholdes i aktivitetshuset, Bymidten
Lørdag den 14. januar 2012 kl. 9.30 – 
15.00 
Ønskedanse eller lidt sværere danse, som 
du ønsker gennemgået. 
Pris: 70, - kr,  inkl frokost 
drikkkevarer skal købes 
Tilmelding til rosa Pedersen aalborg tlf:  
32 14 77 90 eller 41 40 91 60. 
senest fredag den 6. januar 2012.

Regionale aktiviteter 
for ledere
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Husk - parkering - indkørsel fra Halsskov 
Tværvej. indgang J.

Vinterstævne i Fuglebjerghallen
søndag den 5. februar 2012.
sæt et mærke i din kalender og læs mere om 
stævnet i Årets Gang januar.
Vi glæder os til at møde jer igen.
Hilsen Fuglebjerg/næstved seniordansere.

Region Viborg 
Jubilæumsfest
25 års jubilæumsfest i skals Hallen, kærvej 9 
skals d. 6.11.2011 kl. 11 – 15.30
dans, lækker frokostbuffet, kaffe og lagkage
Jubilæumspris pr. person kr. 175,- excl. drik-
kevarer.
Bindende tilmelding og betaling til din dan-
seleder.
samlet tilmelding fra danselederne til Conny 
andersen tlf. 97574580 efter kl. 18
senest d. 28.10. 2011
Betaling til ringkøbing Landbobank konto 
7670 2031107
 
Der er generalforsamling 
d. 10. marts 2012  og senere en Højskoledag.



Afsender:
Landsforeningen
Dansk Seniordans
Østergade 14
8370 Hadsten

Grafisk produktion: GCL  – www.gcl.dk

LANDSFORENINGEN DANSK SENIOR DANS
POSTBOX 22, ØSTERGADE 14, 8370 HADSTEN ........................... Tlf. 86 91 51 20
Formand: Bo røyen ................................................................................. Tlf. 97 19 20 08

kontakt til regionsbestyrelserne:
Region Vendsyssel:
Lisbeth Madsen, Hirtshals (lisfolke@stofanet.dk) .................................. Tlf. 98 97 88 15
Region Himmerland: www.seniordanshimmerland.dk
rosa skriver, støvring (skriver@besked.com) ........................................ Tlf. 98 37 33 13
Region Viborg: www.seniordansregionviborg.dk
Conny andersen, Jebjerg (jcandersen@os.dk) ........................................ Tlf. 97 57 45 80
Region Ringkøbing: www.ringdans.dk
Bo røyen, kibæk (boroyen@hotmail.com) ............................................ Tlf. 97 19 20 08
Region Aarhus: www.region-aarhus.dk
karen Margrethe Pedersen, Hadsten (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: www.seniordansfyn.dk
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:
anna Lise Thomsen, esbjerg (anlithomsen@live.dk) ............................. Tlf. 75 45 17 19
Region Vestsjæl./Storstrømmen: www.123hjemmeside.dk/regionvestsj-og-storstroemmen
kirsten Munch, Holbæk (kirsten@ravnmunch.dk) .................................. Tlf. 59 43 58 65
Region Syd for Strømmen: www.seniordans-syd-for-stroemmen.dk
Bodil Løkke, sakskøbing (bodil22@hotmail.dk) .................................... Tlf. 54 70 53 97
Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm:
Lise klint, Vedbæk (klintlise@gmail.com) ........................... efter kl. 18 Tlf. 45 89 18 36
Region Storkøbenhavn: www.seniordanskbh.dk
kirsten Bauer (kirstenbauer@webnetmail.dk) ......................................... Tlf. 39 66 75 54


