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Forsiden:
Sorte Ryper

Danseretningen
udkommer medio januar, maj  

og september.
Deadline for materiale til  

maj-nummeret: 1. april 2021.

Sendes til
Tove Malberg, Nordvangen 16,

7173 Vonge, tlf. 21 76 00 13
E-mail: redaktion.aaretsgang@gmail.com

Vedhæftede filer, bedes skrevet i Word, 

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:
Jægervej 6 D, 8450 Hammel

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

Kontoret er lukket i skolernes ferier og på 
helligdage.
Telefon  86 91 51 20

Bankkonto 7270-1025198

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

Helle Milan Nielsen
Røsnæsvej 178,
4400 Kalundborg
Tlf. 24 93 00 22
E-mail: hellemilan@icloud.com

Formand
Bo Røyen
Horsevænget 7, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 21 20 44 06
E-mail: boroeyen@hotmail.com

Redaktør af Danseretningen
Tove Malberg
Nordvangen 16, 7173 Vonge
Tlf. 21 76 00 13
E-mail: malberg07@gmail.com

Solveig Christiansen
Herredsvejen 166, Troestrup
9500 Hobro
Tlf. 20 41 47 63
E-mail: solveig.troestrup@gmail.com

Næstformand / International kontakt
Margit Batz Poulsen
Hybenvænget 11, 8362 Hørning
Tlf. 30 52 87 58
E-mail: margitbatz@gmail.comk

Lisbeth Christiansen
Slagelsevej 24, Skørpinge
4200 Slagelse
Tlf. 40 14 02 88
E-mail: lisbeth.christiansen@outlook.dk

2. suppleant
Laila Elkjær
Færingevej 6, Bønnerup Strand
8585 Glesborg
Tlf. 20 93 10 09
E-mail: yogalaila@gmail.com

1. suppleant
Lene Damkjær
Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 17 73 / 21 75 17 93
E-mail: lenemaare@gmail.com

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



Siden 2016 har Landsforeningen været 
med i arbejdet på at danne et fælles for-
bund for al foreningsbaseret dans i Dan-
mark. Det er sket sammen med Sports-
dans, Folkedans og Squaredans. Målet 
er alle tiders, og ruten for det kommen-
de samarbejde er nu lagt. Der er taget 
fint hensyn til de ønsker, som Dansk Se-
nior Dans har. Men vi føler os bare ikke 
hjemme i rejseselskabet. 
Dansk Senior Dans prioriterer bredden og 
det sociale samvær højest. Vi ser stort på 
perfektion og medaljer. Vi tror på frivil-
ligt arbejde og engagement. Vi holder af 
nærhed og selvbestemmelse.
Derfor valgte vi i november 2020 at træk-
ke os fra planlægningsarbejdet. Vi hav-
de svært ved at se, at vi fik fordele ud af 
samarbejdet. Vi tror, at vi bedre kan klare 
os selv. Det indebærer måske, at vi mi-
ster tilskuddet fra Dansk Idrætsforbund 
(DIF). Men vi har i de seneste år trimmet 
vores økonomi, så vi kan godt stå på eg-
ne ben. (Fx har vi nedlagt vores kontor.) 
På den anden side afviser vi ikke, at vi 
kan stå på bussen igen, hvis ruten er me-
re relevant for os.
En anden udfordring for Landsforenin-
gen er COVID-19, især efter at forsam-
lingsloftet blev sat til 10 personer. De 
fleste dansehold er helt stoppet. I Regi-
on Aarhus og i Region Syd for Strømmen 
er der flere dansehold, som fungerer in-
den for de tilladte rammer. Når der ikke 
er danseundervisning, kan vi vanskeligt 
forlange betaling af kontingent. Alligevel 
vil jeg opfordre medlemmer og dansere 

til at betale kontingent for året 2021. Det 
vil gøre Landsforeningen bedre i stand til 
at arbejde sig ud af det mørke, som epi-
demien har skabt. 
Mange arrangementer er aflyst, også Nor-
disk Danseledertræf i juni i Brædstrup. 
Der er afbud fra både Finland og Norge. 
I stedet satser Landsforeningen på, at vi 
kan arrangere et nationalt stævne på Pej-
segården for alle seniordansere. Se an-
noncen her i bladet.
Landsforeningens generalforsamling 
blev først afholdt den 18. oktober på Fyn. 
Referater er gengivet her i bladet. Her vil 
jeg sige tak til Eva Schmidt, der stoppe-
de i bestyrelsen, efter mange års frem-
ragende arbejde for seniordansen. Le-
ne Damkjær har afgivet redaktørjobbet 
til Tove Malberg. Vi har et dejligt med-
lemsblad, som Tove nok skal vide at vi-
dereføre. Margit Batz er blevet ny næst-
formand, idet Lisbeth Christiansen har 
ønsket at trække sig.
Jeg håber inderligt, at foråret vil gøre det 
muligt for os at danse seniordans som ”i 
gamle dage”. Vi trænger i den grad til at 
danse kædedanse og kvadriller, og ikke 
mindst til at hygge os sammen. Så jeg 
vil bede danselederne i hele landet om 
at starte deres hold igen, så snart det kan 
lade sig gøre.
Se også tilbuddene her i Danseretningen 
fra regionerne om arrangementer samt 
højskolernes annoncer om ophold.
Pas godt på jer selv og jeres nære.
Vi ses på dansegulvet!
 Bo Røyen, landsformand
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Formandsord

Så stod vi af bussen
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
I LANDSFORENINGEN

Lørdag, den 10. april 2021,
i Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby

Generalforsamlingen starter kl.13.00.
Der er frokost fra kl. 12.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab.
4. Indkomne forslag.
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter.  

Til bestyrelsen er Margit Batz, Erling M. Kristensen og Helle Milan Nielsen 
på valg. Som suppleanter er Lene Damkjær og Laila Elkjær på valg.

6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Vedtægterne foreskriver, at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden, Bo Røyen, i hænde seneste en måned før generalforsam-
lingen. Det gælder også forslag til bestyrelsen.
Forslag sendes til Bo Røyen, boroeyen@hotmail.com eller 2120 4406.

Deltagere, der ønsker at spise frokost, betaler kr. 100 + drikkevarer. Landsforeningen 
betaler, hvad frokost og kaffe koster derudover. 
Af hensyn til frokost og kaffe foretages tilmelding til Tove Malberg på 
malberg07@gmail.com eller tlf. 2176 0013, senest den 1. april.
Opgiv navn, by og medlemsnummer.
Stouby ligger 20 km. fra Vejle og 20 km. fra Horsens. Evt. kørsel fra banegården og 
tilbage kan arrangeres. Kontakt Tove Malberg.

Multihuset har en sal, hvor vi kan danse. Der vil blive arrangeret dans, hvis det er til-
ladt til den tid!
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Stort tillykke:
90 år: Inger Mikkelsen.
85 år: Aase Petersen.
80 år:  Birthe Bisgaard, Claus Andersen, Ebba Ulrich, Gitte Toft Nielsen, 

Grethe Rexen, Henny Andersen, Ida Birch, Karen Margrethe 
Jørgensen, Maja Davidsen, Vita Maagaard.

75 år: Anne Lykke Olesen, Lisbeth Sørensen, Margit Batz.
70 år:  Annette Christensen, Kirsten Sørensen, Sonja Margrethe  

Mathiesen, Susanne Pia Roiy.
20 års jubilarer: Henny Andersen, Vita Lilly Nielsen. 

Seniordans Randers

Så kom Seniordans Randers endelig i gang igen. Efter en lang pause, hvor coronaen har 
fyldt alt for meget. Men nu er vi her, og vi håber, vi får lov til at fortsætte. Vi gør rent – vi 
spritter af – vi passer på hinanden – og så håber vi det bedste. Vi startede med et ”åbent 
hus” den 12.8. og derefter generalforsamling den 30.8. Her benyttede vi lejligheden til at 
fotografere årets ”runde” fødselarer og jubilarer. Desværre kunne alle ikke være til stede.
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Forsinket generalforsamling
Referat af formandens beretning

Landsforeningens generalforsamling nr. 34 
blev afholdt på Aarup Kro på Fyn, den 18. 
oktober 2020. Vi skulle ellers have været i 
Brønderslev i april, men COVID-19 tvang 
os til at ændre planer. Generalforsamlingen 
blev først udsat og siden flyttet til et mere 
centralt sted i landet – og uden dans. 
Med udgangen af 2019 havde Landsfor-
eningen 2387 medlemmer. Det er 201 min-
dre end året før. Vi får faktisk mange nye 
medlemmer, men endnu flere siver væk. 
Nogle kan ikke holde til at danse mere. 

Andre glemmer at betale. Mange dansele-
dere vil helst bare instruere i dans. Men det 
er bare ikke nok. For seniordansens skyld 
bliver alle nødt til at hjælpe med til, at dan-
serne betaler kontingent.

I august 2019 afholdt vi kurser for dansele-
dere. Tilslutningen var ganske tilfredsstil-
lende: Der var 18 deltagere på grundkursus 
og 11 på fortsætterkursus.

Landsforeningen har i en del år kørt med 
underskud på regnskabet. Det var også til-
fældet i 2019 – men begrænset, nemlig kr. 
25.000. På generalforsamlingen i 2018 blev 
der vedtaget en kontingentstigning på kr. 20 
for året 2020. Sammen med færre udgifter 
til arrangementer betyder det, at 2020 for-
mentlig vil give et overskud.

Regionerne kører økonomisk fornuftigt. 
Sammenlagt havde de 13 regioner en sam-
let formue på over kr. 400.000 - Landsfor-
eningen uddeler hvert år kr. 20.000 til re-
gionerne.

Tre regioner har fået ny formand. Det er 
Region Viborg, hvor Doris Mikkelsen er 
afløst af Hanne Lykke fra Skive. Det er Re-
gion Aarhus, hvor Margit Batz fra Hørning 
er blevet formand i stedet for Maja David-
sen. I Region Syd for Strømmen er Birte 
Jakobsen stoppet. Annette Pfeffer Røyen 
fra Nykøbing Falster er blevet ny formand. 

I 2019 fremstillede Landsforeningen en ny 
udgave af sin orienteringsfolder. Den er sta-
dig flot – og relevant! - I slutningen af 2019 
viste en optælling på regionernes hjemmesi-
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der, at Landsforeningen havde ca. 200 dan-
sesteder og ca. 150 danseledere. 

Den bedste måde at få nye dansere på er jo, 
at en danser bringer en ny med sig. Højsko-
lerne er ligeledes en god leverandør, for her 
prøver kursisterne selv at danse. Det viser 
sig så, at det er mere udfordrende at danse 
seniordans, end det ser ud til!

Landsforeningen og regionerne har nogle 
fine hjemmesider. Landsforeningen er og-
så på Facebook. Landsforeningens web-re-
daktør, Glenn Christiansen bestyrer begge 
dele. Men vi vil godt have nogle bidrag fra 
regionerne til Landsforeningens hjemme-
side. De kan sendes til mig. 

Vores medlemsblad er af høj kvalitet. Le-
ne Damkjær, har været redaktør i 9 år, men 
har nu sagt op. Ny redaktør er Tove Mal-
berg. – Landsforeningens formand er over-
bevist om, at bladet giver anledning til stor 
samhørighed på danseholdene. Ca. en må-
ned efter udgivelsen bliver bladet lagt op 
på hjemmesiden.

Vi fastholder indtil videre vores internatio-
nale samarbejde. Vi bliver inspireret af an-
dre lande. I juni 2019 var 16 danseledere i 
Norge til Internationalt Træf. Dansene her-
fra har vi haft megen fornøjelse af.

Som bekendt blev næsten al aktivitet i Dan-
mark indstillet den 11. marts 2020 for at 
begrænse smitten med COVID-19. Den-
gang havde vi ikke forestillet os omfanget 
af restriktionerne samt varigheden af dem.

I første omgang indstillede vi al dans. Man-
ge bestyrelsesmøder og generalforsam-
linger blev siden hen udsat. Maj nummeret 
af Danseretningen opgav vi at udsende: Der 
var intet at fortælle om. Kursus for danse-

ledere kunne ikke gennemføres. Højskole-
ophold blev aflyst på stribe.

Det værste var næsten, at vi blev nødt til helt 
at aflyse vores Landslederkursus i Aalborg i 
juni måned. Her skulle vi have præsenteret 
dansene fra den ny CD 20. Musikken var 
indspillet. Kravene om afstand mellem folk 
m.m. har dog betydet, at vi ikke har kunnet 
indspille en DVD med den korrekte måde 
at danse på. Vi har ingen anelse om, hvor-
når vi kan danse normalt igen. Derfor har 
Landsforeningen overladt det til dansele-
derne og regionerne selv at finde ud af dan-
sene på bedst mulig måde.

Siden 2016 har Danmarks Sportsdanser-
forbund, Folkedans Danmark, Traditionel 
Square- og Contradans, Landsforeningen 
Dansk Senior Dans samt Dansk Idrætsfor-
bund (DIF) arbejdet på at skabe et fælles 
forbund for al dans i Danmark. Det skal 
hedde Dans Danmark.

Parterne er enige om den ny organisations 
opbygning. Medlemmer af forbundet bli-
ver de bestående foreninger eller klubber, 
som de kommer til at hedde. Her er Seni-
ordans speciel, da vores dansere er direkte 
medlemmer af Landsforeningen. Vores re-
gioner skal så – enten formelt eller i prak-
sis – overgå til at blive klubber og dermed 
medlemmer af forbundet.

Det er tanken, at kontingentet skal være det 
samme for alle deltagere i det ny forbund. 
Men der er godt nok langt fra kr. 5 i squa-
redans til kr. 185 i folkedans. Der kan selv-
følgeligt spares noget på ansatte, huslejer 
og revision. Det ser svært ud.

Landsforeningen har indtil nu været forbe-
holden over for det ny samarbejde. Vi fø-
ler, at der er langt fra en udpræget bredde-
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Generalforsamling
i landsforeningen – Referat

Referent: Helle Milàn Nielsen

Søndag d. 18. oktober 2020 på Aarup Kro, Bredgade 10, 5560 Aarup

8 regioner er repræsenteret. I alt deltog 36 
medlemmer i generalforsamlingen.

1. VALG AF DIRIGENT. 
Freddy Herbst, region Vejle, blev valgt 
som dirigent. Generalforsamlingen er ret-
tidigt indvarslet og bliver afholdt efter ved-
tægterne.

2. FORMANDENS BERETNING. 
Læs formandens beretning andetsteds i bla-
det. Beretningen godkendes.

3. KASSERERENS REGNSKAB.
Regnskab uddelt og fremlagt af Erling, der 
er folkevalgt kasserer

Spørgsmål: Kan Landsforeningen søge co-
ronapuljen på alle regionernes vegne, så vi 
kan få godtgjort det, vi ikke har fået ind i 
indtægt? Det bliver undersøgt.
Beretningen er godkendt.

4. INDKOMNE FORSLAG.
Spørgsmål vedrørende lederkurser. Det er 
for dyrt at komme på kursus. Kan man la-
ve et éndagskursus til billigere pris? Der er 
ikke altid en forening bag, der kan betale.
Svar: Kurserne af en vis længde er nødven-
dige for at fastholde den fælles terminolo-
gi i dansene.
Der er penge rundt omkring i forskellige 
fonde, der kan søges.

aktivitet som i seniordans – til elitedans på 
verdensplan som hos sportsdanserne. Kan 
vi føle os hjemme i en ny stor organisation 
med hovedsæde i Brøndby? Kan vi klare 
os uden pengene fra DIF? Kan Dans Dan-
mark klare sig uden os?

I de sidste år har vi forberedt os på, at vi 
skulle kunne stå på egne ben. Vores øko-
nomi er blevet solid. Vi har sparet på hus-
lejen ved at flytte kontoret til Hammel. Nu 
har vi også opsagt det lejemål. Kaj Lyng-
sø har accepteret at arbejde hjemme fra. Vi 
lejer dog et lagerlokale i Hammel til vores 
materialer. Bestyrelsesmøder kan vi holde 
forskellige steder i landet.

Vi befinder os på mange måder i en usikker 
– og spændende - tid. Kan vi holde på vo-
res dansere? Vil dansehold lukke? Skal vi 
stå på egne ben? Kan vi gennemføre stør-
re arrangementer, fx Nordisk Træf i 2021?  

En kæmpestor tak til alle danselederne, 
som er Landsforeningens rygrad. Også tak 
til regionernes bestyrelser, til Kaj og – ikke 
mindst – til Landsforeningens bestyrelse. 
Tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

 Bo Røyen, landsformand 
 18. oktober 2020
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5. VALG AF BESTYRELSE OG SUP-
PLEANTER. LENE DAMKJÆR OG 
SOLVEIG CHRISTIANSEN ER PÅ VALG 
TIL BESTYRELSEN.
Som suppleanter er Tove Malberg og Eva 
Schmidt på valg.
Solveig og Tove foreslås som valg til be-
styrelsen. De takker for valget.
Suppleanter: Der skal vælges to supple-
anter: Lene Damkjær, Laila Elkjær, Gerda 
Jensen og Lars Nielsen stiller op. 
Eva Schmidt ønsker ikke genvalg.
Stemmetællere: John Nørmark, Hans Nielsen.
Lene Damkjær er valgt til 1. suppleant. 
Laila Elkjær er 2. suppleant.

6. VALG AF REVISOR.
Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværen-
de revisionsselskab: Dansk Revision Brøn-
derslev.

7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 
160 kr. for enlige, 240 kr. pr. par.

8. EVENTUELT.  
Er Dansk Seniordans et beskyttet navn?

Spørgsmål: Hvornår udkommer DVD’en 
til CD20? Vi kan på nuværende tidspunkt 
ikke sige nogen tidshorisont.
I den givne situation kan vi ikke tillade os 
som forening at udgive en DVD, der viser 
partnerskift m.m., og som ikke overholder 
reglerne for afstandskrav mm.

Flere indtægter ved at skaffe flere annon-
cører? Det vil vi tage op.

Uddeling af bladet? Via regionerne? 
Det bliver taget op.

Vi vil begrænse antallet af deltagere på års-
mødet til 3 pr. region = 39 + 9 i bestyrel-
sen = 48.
Generalforsamlingen sluttede kl. 14.35.

Tak til Lene Damkjær for det store arbej-
de – bl.a. med bladet.
Tak til Eva for det store arbejde, hun har 
lagt i bestyrelsen siden 1991.
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Kære Eva
Det er min opgave at knytte nogle ord til din 
afgang som medlem af bestyrelsen i Lands-
foreningen. Og det gør jeg gerne! Først vil 
jeg sige, at din venlighed og din hjælpsom-
hed er enestående.

Dit liv og Landsforeningens historie er flet-
tet tæt sammen. Der er nok at fortælle om. 
Heldigvis kan jeg finde støtte i hæftet fra 
Landsforeningens 25-års jubilæum i 2011.
Landsforeningens mangeårige formand, 
Aase Henningsen passede kontorarbejdet 
fra sit hjem i Brønderslev i foreningens før-
ste mange år. I 1997 tilbød du at indrette 
kontor i dit hjem i Æbleparken i Hadsten, 
hvor du var ulønnet medarbejder. I 2000 
blev pladsen for trang, og kontoret flytte-
de til Østergade 53. Aktiviteten var vokset, 
så du skulle aflastes. I efteråret 2001 fandt 
du Kaj Lyngsø på golfbanen. Det var godt 
fundet, ikke mindst fordi Kajs kone, Kir-
sten, fulgte med. Så med udgangen af 2004 
kunne du stoppe kontorarbejdet – med god 
samvittighed. Alt det står i jubilæumshæf-
tets kapitel om Maskinrummet. Men i alle 
årene derefter har du altid stået til rådighed, 
når kontoret trængte til hjælp.

Men du har også arbejdet i Landsforenin-
gens bestyrelse. Ved du selv hvor meget? 
Nu skal du høre: Du var medlem 1991 – 
93, suppleant 1994 – 96, medlem 1997 – 
99. Det var 9 år. Du kom igen i bestyrelsen 
2002 og stopper nu i 2020. Det var andre 9 
år. Altså imponerende 18 år. Tilmed fik du 
i nogle år din mand, Henry, til at tage en 
tørn som suppleant.

Jeg har slet ikke styr på, hvor mange dan-
seledere du har uddannet. For slet ikke at 

tale om de utallige dansere, du har haft på 
dansehold.

Et arbejde, som ikke er så synligt, men af-
sindigt vigtigt, det er tilrettelægningen af 
dansebeskrivelser og indspilning af mu-
sik. Det har du gjort sammen med Solveig 
Christiansen. Danmark er internationalt an-
erkendt for fremragende indspilninger. Du 
har imidlertid lovet også fremover at være 
behjælpelig med disse opgaver.

Landsforeningen har således nok at takke 
dig for, Eva. Restriktionerne ang. Covid-19 
hindrer os i at synge og råbe hurra. Men 
jeg vil gerne have alle til – stående – at gi-
ve Eva en ordentlig klapsalve. – Tak, Eva.
 Bo Røyen, landsformand.
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Landsforeningen arrangerer Dansefritid i 
Haderslev i perioden mandag den 17. maj 
til torsdag den 20. maj 2021.
Vi starter mandag med velkomstkaffe kl. 
15.00 og slutter torsdag efter frokost.
Hotellet ligger midt i byen med butik-
ker i gåafstand og med udsigt og have 
med grønne områder lige ned til Hader-
slev Dam.

Grænsen er 47 km væk. Gråsten slot 
og Dybbøl Mølle er inden for ½ ti-

mes køretid.

Vi har fuld forplejning alle dage. Der vil 
blive arrangeret en udflugt og en friefter-
middag til sightseeing på egen hånd. Og 
så naturligvis masser af dans og hygge-
ligt samvær.

Valget af danse til dansefritid vil væ-
re med lidt større udfordringer end 
f.eks. på højskoleophold. Vi er 
meget modtagelige for danse-
ønsker, som gerne må ind-
sendes sammen med  til-
meldingen. 

Dansefritid 2021 i Haderslev 
på Hotel Norden

Adressen er: Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev.

Program udsendes til alle efter sidste tilmelding.

Pris pr. person i dobbeltværelse 2.500 kr., ekstra for enkeltværelse 300 kr.

Tilmelding senest 15. marts 2021 med indbetaling af depositum 1500 kr. til Lands-
foreningens kontor nr. 7270-1025198. Husk ved betaling at skrive: Haderslev, dit 
navn og medlemsnr. – Restbetaling senest 1. maj.
Tilmelding sendes også til danselederne: Navn, medlemsnr., tlf., mail, navn på den, 
du evt. ønsker at dele værelse med og evt. specialkost. 
I tilfælde af aflysning pga. Covid-19, vil depositum blive tilbagebetalt. 
Astrid Johansen mail: astridmarielyst@gmail.com tlf.: 28895774 
Margit Batz Poulsen mail: margitbatz@gmail.com tlf.: 30528758 
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Landsforeningen Dansk Senior 
Dans inviterer til

Dansestævne
den 7. - 9. juni 2021 på Hotel Pejsegården, 

Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Alle seniordansere og danseledere i hele DK er velkomne.
Prisen er kr. 1.700,- for ophold, forplejning og dans pr. pers. i dobbeltværelse
+ kr. 500 ekstra ved enkeltværelse.

Ankomst i løbet af mandag den 7. juni. Velkomstmiddag kl. 18.00.
Hjemrejse efter frokost onsdag d. 9. juni.

Tilmelding, senest den 10. maj med navn, medlemsnr., e-mail, specialforplejning, + navn 
på værelseskammerat til:
margitbatz@gmail.com eller sms på 30 52 87 58.

Betaling på konto nr. 7270-1025198 senest 15 maj 2021.
 Bestyrelsen Landsforeningen Dans Senior Dans
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Danseinstruktør
Grundkursus

Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 
8740 Brædstrup.

9. august – 11. august 2020

Grundkurset henvender sig til dan-
seglade 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.

Pris for hvert kursus: Medlemmer af Landsforeningen 2.660,- kr.
Prisen er i dobbeltværelse inkl. ophold, helpension, undervisning og materialer. 
Tillæg for enkeltværelse 500,- kr. 

Tilmelding – sidste frist den 7. juli 2021: Lisbeth Christiansen til Grundkurset 
og Solveig Christiansen til Fortsætterkurset – gerne mail eller SMS – se side 2 i 
bladet – HUSK at oplyse medlemsnummer, mailadresse og ene- eller dobbeltvæ-
relse samt hvem du evt. ønsker at bo sammen med.

Betaling sendes til kontoret: Depositum 300 kr ved tilmelding og restbeløbet 
senest den 20. juli 2021. Kontonr 7270 – 1025198.

Danseinstruktør
Fortsætterkursus
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 
8740 Brædstrup.

9. august – 11. august 2020

Fortsætterkurset henvender sig til 
danseinstruktører, der har Grund-
kursus 1 og måske 2. 
Der lægges vægt på instruktørop-
gaven, terminologi, metodik, dan-
senøglen og andet.

Bliv danseinstruktør Bliv danseinstruktør 
– lær mere om dansens grundbegreber– lær mere om dansens grundbegreber
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SE HER – SE HER – SE HER
Har du lyst til at komme med os en tur til Jaruplund Højskole?

I perioden 17-21 maj 2021.

Vi arrangerer en 5 dages tur med oplevelser og seniordans.

Vi håber I vil deltage i denne tur, se nærmere under Region Ringkøbing

og Region Viborg, eller kontakt os på telefon:

Telefon 21 56 35 70 – Inger Mortensen.

Telefon 51 25 64 36 – Hanne L. Andersen.

NB: Evt. aflysning hvis corona virus fortsætter.

Dansestævne 
for alle
Dans for alle 

seniordansere og 

danseledere i 

juni 2021.

Se annonce!
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Ny redaktør
Jeg slutter som redaktør af ”Danseretningen” ef-ter ni spændende år, tak for alle gode indlæg til bladet. Ny redaktør er Tove Malberg, redaktio-nens mail er stadig
redaktion.aaretsgang@gmail.com
 Lene Damkjær 

Ny redaktør af Danseretningen

Tove Malberg
Nordvangen 16, 7173 Vonge
Tlf. 21 76 00 13
E-mail: malberg07@gmail.com

Vi mangler instruktører...
Meld dig til kursus

den 10. - 12. august.

Godt nytår
Alle seniordansere ønskes et rigtig 

godt nytår med forhåbentlig man-

ge gode dansetimer i dansekredse, 

på dansefritid og på højskoler.

 Redaktøren, Tove og Lene

Dansestævne 
for alle
Dans for alle 

seniordansere og 

danseledere i 

juni 2021.

Se annonce!
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Vi danser 2 timer formiddag og enkelte eftermiddage, mens den øvrige tid er helliget 
højskolens øvrige aktiviteter. Du kan betale kurset og tilmelde dig direkte på højskolens 
hjemmeside www.hsmarielyst.dk eller ringe til højskolens kontor på 54 13 63 61. 

   Seniordans på Højskolen Marielyst 
 Dans seniordans i 2 uger på Falster d. 29. aug. til 11. sept. 2021 under ledelse af 
instruktørerne Lene Damkjær og Margit Jakobsen fra Dansk Senior Dans. 

Seniordans  
mandag den 21. juni - fredag 25. juni 2021 

Velkommen til hyggelige dage på Liselund med 
seniordans, lokalhistorie, bustur til 
Skælskøregnen og midsommerfest.  
Danseinstruktører:         
Anette Pfeffer Røyen og Birte Jakobsen.

Priser for fuldt ophold fra kr. 3.450 til kr. 4.650  

Arrangør: Landsforeningen Dansk Senior Dans og Liselund 
Højskole. Se mere om arrangementet og tilmelding på 

www.liselund.dk 

LLiisseelluunndd  HHøøjjsskkoollee  
SSlloottssaalllleeeenn  4444,,  44220000  SSllaaggeellssee    
TTLLFF..  5588  5522  3311  2200    --    EE--mmaaiill::  iinnffoo@@lliisseelluunndd..ddkk    



Oplev en højskoleuge med dans, fortælling,

fællessang og højskoleliv, samt med udflugter i det

fynske landskab.  

Mød danseinstruktørerne Lene Damkjær

og Lisbeth Christiansen.

Kursusleder forstander Helge Andersen Lund.

Læs mere her: www.ryslinge-kortekurser.dk 

SENIORDANS - EN HØJSKOLEUGE
FRA LØRDAG DEN 24. JULI TIL FREDAG DEN 30. JULI 

 PRIS. 4500,- PÅ ENKELTVÆRELSE  

TILMELDING PÅ WWW.RYSLINGE-KORTEKURSER.DK 

RYSLINGE HØJ- OG EFTERSKOLE, HØJSKOLEN 1, 5856 RYSLINGE, TLF 6267 1020, MAIL@RYSLINGE-HOJSKOLE.DK 

VELKOMMEN TIL SOMMERKURSUS 2021
PÅ RYSLINGE HØJ- OG EFTERSKOLE 
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”Sol, Sommer, Silkeborg & Dans” 
 

Både Region Aarhus & Syd for Strømmen arrangerer Sommerdans på 3F Langsøhus i Silkeborg 
  

Søndag 15/8 - Fredag 20/8 2021 
 På Langsøhus begynder alle dage med fælles morgensang, og derefter skal der danses.  
                          
 Men Langsøhus sørger også for spændende indslag i ugens løb:  
 

 Udflugt til Kongenshus Mindepark, Sejltur på Silkeborgsøerne, Rørende koncertforedrag, Jubilæumskoncert, 
 

  Overraskelsesforedrag, Hyggeaften med ”Scenen er din” &  
 

 Tema-Festaften ”Oktoberfest” med ”Oktoberfest Menu”, vin & øl, info & smil (Kom gerne udklædt) 
 
 Pris: 3495 kr. (+ evt. enkeltværelsestillæg på 200 kr.) som dækker alt.  (Tilmelding fra 25/1-21) 

Region Aarhus Tilmeld: 

Margit Batz Poulsen 

Hybenvænget 11 

8362 Hørning 

Tlf: 30 52 87 58 (kun sms) 

Mail: margitbatz@gmail.com 
 

 

 

              3F Langsøhus ● Vestre Ringvej 51 ● 8600 Silkeborg ● Tlf: 8680 4050 ● www.langsohus.dk 

Syd for Strømmen Tilmeld: 

Birte Jakobsen 

Linkøbingvej 31 

4900 Nakskov 

Tlf: 28 91 08 15  

Mail: bjakob@hotmail.dk 

SENIORDANS  I  VESTJYLLAND

LIVSSTILS
HØJSKOLEN

Højbjergvej 2, Gudum, 7620 Lemvig
info@livsstilshojskolen.dk / 97 88 83 00 

Seniordans er fornøjelig dans for voksne.

Alle kan være med - det kræver ingen 
forudsætninger og heller ikke, at du har 
en partner. Blot godt humør og lyst til at 
bevæge dig til festlig musik.

Vi tilbyder en uge på højskole med
* morgensamlinger og sang
* dans og smittende latter
* foredrag og bustur

Kursets instruktører er Helle Milan  
og Eva Schmidt.
Begge har stor danseerfaring og med 
hjerter, der banker for den livsglæde, 
som seniordansen spreder.

PRIS: 4.500 kr.

Prisen dækker:
* Undervisning
* Fællesaktiviteter
* Bustur
* Forplejning
* Enkeltværelse med håndvask
* Linned og håndklæder
* Slutrengøring
* Eget bad+toilet kan tilkøbes
* Specialkost kan tilkøbes

Læs mere på vores hjemmeside 
www.Livsstilshojskolen.dk 
eller ring på telefon 97 88 83 00

Uge 30    søndag  25/07  -  lørdag  31/07  2021
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Landsforeningens
danseaktiviteter 2021

Højskoler
Marielyst Højskole  . . . . . . . . . . . . .  29. august – 11. september
Liselund Højskole,
Slagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21. juni  –  25. juni
Ryslinge Højskole . . . . . . . . . . . . . .  24. juli  –  30. juli
Gudum Højskole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25. juli  –  31. juli

Dansefritider
Dansefritid i Haderslev . . . . . . . . . . .  17. maj  –  20. maj

Kurser
Grundkursus . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. august  –  11. august
Fortsætterkursus . . . . . . . . . . . . . . .  9. august  – 11. august

Stævner 
Dansestævne,
Pejsegården, Brædstrup .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7. juni  –  9. juni
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Dagsorden for ordinær regionsgeneral- 
forsamling i flg. vedtægterne § 5 stk. 8

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Kassererens regnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Valg af bestyrelse + suppleanter
6.    Valg af revisorer + revisorsuppleant (alle vælges for 1 år)
7.    Eventuelt

Mindeord
Region Vejle har mistet en meget dyg-
tig danseleder.
Den 5. september 2020 sov Ingrid 
Therkelsen stille ind efter en længere 
sygdomsperiode.
Efter mange år som gymnastikinstruk-
tør startede Ingrid med dansen i 1990 
og nåede at undervise i næsten 30 år.
Ingrid var en meget dygtig og meget 
vellidt danseleder på de to hold, hun 
havde. Alt, hvad hun havde med at gø-
re, var præget af stor grundighed og or-
den og godt humør.
Det prægede også hendes arbejde i be-
styrelsen, hvor hun var kasserer i 15 år.
Hun var pligtopfyldende og samvittig-
hedsfuld, og det var en stor fornøjelse 
at arbejde sammen med hende,
Det er et stort tab for regionen, og vi 
vil savne Ingrid meget.
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Region Aarhus

Generalforsamling
Badmintonhallen Boghvedevej 30. 
8920 Randers.
Lørdag den 20. marts fra kl. 14.00 
til 17.00.
Regionen er vært med kaffe/brød. 
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet bedes 
indsendt skriftligt senest 14. dage før 
til formanden.
På valg er Annette Christensen og 
Lars Nielsen - samt suppleanterne 
Laila Elkjær og Helle Olesen
Af hensyn til kaffebord er tilmelding 
nødvendig til Laila Elkjær 
yogalaila@gmail.com eller SMS på 
2093 1009. Senest 12. marts.

Forårsstævne
Hornslethallen, Stadionvej 4, 8543 
Hornslet, søndag den 28. marts fra 
kl. 14.00 til kl. 17.00.

Pris inkl. kaffe og brød kr. 120 (skal 
købes). 
Medlemmer af Landsforeningen dog 
kun kr. 95.
Instruktører: Eva og Laila. 
Bindende tilmelding og betaling til 
egen danseleder. 
Samlet tilmelding fra danseleder-
ne til Lajla senest 8. dage før. SMS 
20931009 eller yogalaila@gmail.com

Ønskedans
Fritidscentret i Randers, Vestergade 
15, 8900 Randers C, lokale 13 + 14 
i sidebygning. Lørdag den 17. april 
fra kl. 10.00 til ca. 15.00.
Egen forplejning hele dagen, drikke-
varer købes på stedet. 
Pris kr. 40 betales på stedet.
Instruktør: Margit mfl. 
Tilmelding, evt. med danseønsker til 
Margit senest tirsdag den 6. april til
margitbatz@gmail.com eller 
SMS på 30528758. 

Regionale aktiviteter for dansere
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Region Fyn

Nytårsbal 
i Midtfyns Fritidscenter. Nytårsballet 
den 29. januar er aflyst p.g.a. Corona.

Generalforsamling /Forårsstævne
Lørdag den 13. marts i Ørbæk Midt-
punkt, Langemosevej 5, Ørbæk.
Generalforsamlingen starter kl. 11.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Smørrebrød kan bestilles hos danse-
lederne.
Pris 60 kr.

Forårsstævne
Kl. 13.30-17.00.
Pris incl. kaffe, boller og lagkage
75 kr. for medlemmer af ldsd.
100 kr. for ikke medlemmer.
Arrangementet afhænger af Corona 
restriktionerne på det tidspunkt.

Region Himmerland

Generalforsamling 2021
Afholdes lørdag den 6. marts 2021 
kl. 13.00. Aktivitetscentret.
Bymidten 15, 9600 Aars.
Der serveres kaffe med brød.
Øl og vand kan købes.
På valg er: Rosa Skriver, Lissy Vad 
og Edith Frederiksen.
Suppleanter på valg: Pia Jensen og 
Ole Nygaard Hansen.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde 14. dage før 
generalforsamlingen. 
Forslag til bestyrelsen og supplean-
ter kan fremsættes på generalforsam-
lingen. 

Husk medlemsbevis!
Tilmelding af hensyn til forplejning 
senest mandag den 1. marts 2021 til: 
til Birgit Mølgaard Hansen mobil 
40 62 13 31eller sms og mail: 
bpmhster@gamil.com

3 dags tur til Fyn og Lyø
Region Himmerland arrangerer en 
tur med overnatning på Hotel Fåborg 
Fjord den 10., 11. og 12. maj. 2021.
Vi besøger Odense, frokost på den 
Grimme Ælling og derefter ser vi 
os lidt omkring i den skønne by, for 
sidst på eftermiddagen at nå vores 
hotel til en 3-retters middag.
Næste dag går turen til Lyø, hvor vi 
transporteres rundt på traktorvogne, 
nyder frokost på den gamle skole og 
ser til sidst kirken. Et besøg i de Ja-
panske haver, når vi inden dagen slut-
ter på hotellet til en dejlig middag, 
Sidste dag går turen til Hørvæveri-
et og Skoda museet ved Krengerup 
Gods, hvor også vores frokost og kaf-
fe nydes.
Denne tur arrangeres af Midtbus Jyl-
land og koster 2.695,00 kr. tillæg for 
enkeltværelse 475 kr.
Opsamlingssteder: Aalborg, Støvring, 
Haverslev og Hobro.
Pris, tilmelding og betaling oplyses 
på detaljeret skrivelse, som omdeles 
på holdene.
Der kan rettes henvendelse til Regio-
nens formand Rosa Skriver 60 47 78 
08 for yderligere info.

Øvrige arrangementer annonceres i 
dansekredsene, hvis det der bliver 
mulighed for større sammenkomster.
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Region Nordsjælland/
Roskilde/Bornholm  

Generalforsamling
Lørdag d. 6. marts 2021 med efterføl-
gende dans. 
Tidspunkt:  kl. 13.00 – 16.00. 
Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1a, 
Kgs. Lyngby. 
Bus fra Lyngby station, stå af ved 
Lyngby Mølle. 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Forslag der ønskes behandlet skal væ-
re formanden skriftligt i hænde senest 
14 dage inden generalforsamlingen. 
Formand: Lise Klint, Birkekæret 6, 
2950 Vedbæk. Tlf. 45 89 18 36 
På valg: Jytte Mølgaard – villig til 
genvalg. 
Jytte Albrechtsen – villig til genvalg.
På valg: Suppleant Anni Jacobsen, 
villig til genvalg.
Suppleant: Kirsten Vinther, villig til 
genvalg.
Pris: kr. 50.00 for kaffe og kage 
Bindende tilmelding til danselederen 
eller Jytte Mølgaard tlf: 45 76 11 24. 
E-mail: molgaardjytte@gmail.com 
senest d.9. februar 2021.
Danselederen indbetaler til Nordea 
Bank senest d.12.februar 2021. 
Konto nr.: 2252 – 62 66 71 43 68 
Husk at påføre navn ved indbetaling 
til banken.
Generalforsamlingen er kun for med-
lemmer af Dansk Senior Dans.

Sommer dans i Gilleleje Hallen 
Onsdag d. 26. maj 2021 
kl. 11.00 – 16.00. 
Pris for medlemmer            kr. 285,00 
Pris for ikke medlemmer    kr. 350,00  
Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken 

19 a, 3250 Gilleleje. 
Bindende tilmelding til danselederen 
eller Jytte Mølgaard, tlf: 45 76 11 24. 
E-mail: molgaardjytte@gmail.com 
senest d. 23. april 2021.
Danselederen indbetaler til Nordea 
Bank senest d. 25. april 2021.
Konto nr: 2252 – 62 66 71 43 68. 
Husk at påføre navn ved indbetaling 
til banken.   

Region Ringkøbing

Generalforsamling uden dans
Region Ringkøbing afholder ordinær
generalforsamling for medlemmer af
Landsforeningen Dansk Senior Dans
søndag, den 18. april 2021 kl. 11-12 i 
Skave Multihus, Viborgvej 201, Ska-
ve, 7500  Holstebro.
Dagsorden er som angivet i § 5 i
regionens vedtægter.
Forslag til dagsorden skal afleveres 
til formand Inger Mortensen, 
mytter41@gmail.com eller tlf. 2156 
3570, senest 14 dage før generalfor-
samlingen.
Forslag til valg af medlemmer til be-
styrelsen og suppleanter kan dog 
fremsættes på selve generalforsam-
lingen.
På valg er Anne Marie Jensen samt 
de to suppleanter.
På valg er også revisor og revisorsup-
pleant.
Efter generalforsamlingen er der kl. 
12.30 hyggeligt samvær til smørre-
brød, kaffe og kage.
Vi udtrækker gevinster på indgangs-
billet.
Pris 80 kr. Vi slutter kl. 15.
Tilmelding til Inger Mortensen (se 
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ovenstående) senest fredag, den 8. 
april af hensyn til traktement.

Jaruplund Højskole
Region Ringkøbing/region Viborg
arrangerer tur til Jaruplund Højskole i 
perioden 17-21. maj 2021.
Dette er en 5 dages tur med mange 
oplevelser og Seniordans.
Vi kan være 48 personer – så det er 
først til mølle princip.
Yderligere oplysninger ved henven-
delse til Inger Mortensen,  tlf. 2156 
3570.

Danseweekend
på Vedersø Badehotel som skulle 
havde være afviklet i perioden 31.1-
1.2.2021, bliver desværre aflyst på 
grund af den store corona virus som 
raser i Danmark, og mange senior-
dansere ikke er kommet i gang endnu
Vi håber at kunne arrangere den-
ne Danseweekend på et senere tids-
punkt.

Region Storkøbenhavn

Generalforsamling 2021
Lørdag den 20. marts 2021 
Kl. 11.00 – kl. 15.00
Aktivitetscentret Damgårdshave.
Damgårdsvej 12, 2600 Albertslund
Dagsorden ifølge vedtægterne:
På valg er: 
Medlemmer: Jenny Lund-Skov og 
Bente Mikkelsen. Begge ønsker ikke 
genvalg.
Suppleant: Hanne M. Burkal, villig 
til genvalg.
Revisor og revisorsuppleant: Lena
Saul, villig til genvalg og Bjarne 
Lund-Skov, ønsker ikke genvalg.
Tilmelding af hensyn til traktementet 
og forslag som ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde senest 14 
dage inden generalforsamlingen:
Helga Schwedler,
helgaschwedler@hotmail.com.
SMS: 30 22 18 32.

Region Syd For Strømmen 

Regionens ordinære 
generalforsamling 
Afholdes i Saxenhus lokale 111, Ju-
niorsgade 35, 4990 Sakskøbing den 
26. marts 2021 kl.14. 
Dagsorden ifølge Vedtægter for Regi-
onerne under Dansk Seniordans. 
På valg til bestyrelsen er tre bestyrel-
sesmedlemmer samt to suppleanter 
en revisor og to revisorsuppleanter. 
Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være for-
mand Annette Pfeffer Røyen, annet-
tepfeffer06@gmail.com, eller Horse-
vænget 7,4800 Nykøbing F. i hænde 
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senest den 12.03.21.
Af hensyn til Covid-19 beder vi om 
forståelse for tilmelding på forhånd 
til formanden. 
Kaffe/drikke bedes de fremmød-
te medlemmer selv medbringe, lige-
som der ingen dans bliver efter for-
samlingen. 

Region Sønderjylland

Søndagsdans 
I Kirsebærhavens Aktivitetscenter
Kallemosen 58, 6200 Aabenraa.
Søndag den 14. februar og 14. marts
Kl. 14.00 – 16.00.
Der tages forbehold for Covid-19.
Alle er velkomne til at komme til 
”humørdans”.
Pris pr. gang 15 kr. 
Husk kaffekurven.
Kaffe kan eventuelt købes.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød 
bare op.
Danseleder: B. Vølkers tlf. 51511655

Vinterfest
Søndag, den 17. januar 2021 er aflyst.

Generalforsamling
Lørdag, den 27. februar 2021 fra 
kl. 12.30 – 16.00.
Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 
20, 6372 Bylderup-Bov.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Højskoledag
Vi håber, det til foråret lykkes at ar-
rangere en højskoledag på Musik- og 
Teaterskolen i Toftlund.

Region Vejle

Generalforsamling
Regionen indbyder Landsforeningens 
medlemmer til generalforsamling
fredag den 5. marts 2021 kl. 14 på
Plejecentret Stensvang, Steen Blicher 
Vej 51, 7182 Bredsten.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal 
sendes til formanden senest 14 da-
ge før.
På valg er Birte Stisen. Birte modta-
ger genvalg.
Efter generalforsamlingen er der kaf-
fe og dans.
Tilmelding senest 21. februar 2021 til 
Birte Stisen 20 41 54 84

Forårsstævne
Lørdag den 27. marts 2021  kl.13.30 
– 17 i Rask Mølle Hallen,  
Skolebakken 1, 8763 Rask Mølle,
Pris: 70 kr. inkl. kaffe.
Ankomst og samlet afregning fra le-
derne fra kl. 13.00.
Tilmelding senest 18. marts 2021 til 
Birte Stisen tlf. 20 41 54 84.

Højskoledag
Torsdag den 13. april 2021 på El-
bæk Efterskole, Elbækvej 53, Elbæk, 
8700 Horsens. Kl. 10.00 – ca. 16.00
Program: kaffe, foredrag, sang, fro-
kost, gymnastikopvisning og dans.
Pris: 170 kr.
Samlet tilmelding fra danselederne 
senest 27. marts 2021 til Birte Stisen 
20 41 54 84. 
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Region Vestsjælland/
Storstrømmen

Aflysning af nytårsdans 
i Sørbyhallen d. 17. januar.
I skrivende stund ved vi ikke, hvilke 
restriktioner, der kommer til at gæl-
de efter nytår, så vi bliver desværre 
nødt til at aflyse vores nytårsbal. Der 
har kun været danset ganske få steder 
i regionen og alle steder efter ”coro-
naregler.”
Vi vender tilbage, når situationen bli-
ver mere stabil – forhåbentlig med 
et efterårsarrangement med ”rigtige” 
danse.

Generalforsamling
Regionen indbyder Landsforenin-
gens medlemmer til generalforsam-
ling lørdag d. 27. februar på bibliote-
ket, Stenstuegade 3 i Slagelse.
Kaffen/teen og kage er klar kl. 10.00, 
og generalforsamlingen starter 
kl. 10.30. Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Forslag, der ønskes behandlet, 
skal sendes til formanden senes 14 
dage før på mail: hellemilan@icloud.
com. Forslag til valg af medlemmer 
til bestyrelsen, samt til valg af sup-
pleanter, kan fremsættes på general-
forsamlingen. På valg er: Lisbeth Sø-
gaard og Conny Frederiksen.
Suppleanterne Doris Christiansen og 
Arne Nielsen er også på valg.
Ligeledes er revisor og revisorsupple-
ant på valg. I år bliver der ingen dans. 
Vi sætter os med afstand og uddeler 
kage og kaffe/te portionsvis.
Vi afholder generalforsamlingen, hvis 
de til den tid gældende ”coronareg-
ler” tillader det, ellers bliver den ud-
skudt til senere.

NB: Hold øje med hjemmesiden, der 
hele tiden vil være opdateret om situ-
ationen. www.123hjemmeside.dk/re-
gionvestsj-og-storstroemmen
Eller gå ind via Landsforeningens 
hjemmeside og klik videre til vores 
region - http://danskseniordans.dk/

Region Vendsyssel

Generalforsamling
lørdag d. 27.02.2021 kl. 10.00 i 
”Bien” Dagcenter Grønningen, 
Passagen i Brønderslev.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, 
der ønskes behandlet, skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.
På valg er Lis Larsen, Kirsten Jensen, 
Birte Thune Andersen og suppleanter 
Gudrun Larsen og Else Hovaldt.
Revisorer på valg: Peter Jacobsen, 
Annelise Nielsen og suppleant Einar 
Christiansen.
Tilmelding p.gr.a. traktementet til Lis 
Larsen, tlf. 5133 6076 senest 22. fe-
bruar 2021.

Region Viborg

Generalforsamling.
Generalforsamlingen er udsat til 
august/september, hvor vi håber coro-
na tillader dans. Se vores hjemmeside 
seniordansregionviborg.dk, hvor vi vil 
prøve at holde jer opdateret på, hvor-
når dansestederne begynder at danse.

Højskoleophold Jaruplund
– henviser til Region Ringkøbing
oplæg om nærmere oplysninger.
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Regionale 
aktiviteter for ledere

Region Nordsjælland/
Roskilde/Bornholm 

Danseledermøde 
I samarbejde med region Storkøben-
havn afholder vi Danseledermøde 
lørdag d. 27. februar 2021 kl. 12.00-
16.00 i Aktivitetscentret Damgårds-
have, Damgårdsvej 12,  2600 Al-
bertslund.
Yderligere oplysninger se under 
region Storkøbenhavn

Region Storkøbenhavn og 
Region Nordsjælland 

Danseledermøde 
Inspirations - og dansedag 
Lørdag, den 27. februar 2021 fra 
kl. 12.00 – 16.00 i Aktivitetscen-
tret Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 
2600 Albertslund.
Bestyrelserne fra begge regioner vil 
gerne mødes med alle danseledere, så 
vi kan udveksle erfaringer om tiden 
med Covid 19. 
Forhåbentlig er der lys forud, og vi 
kan danse nogenlunde ”normal” igen 
i foråret.

Hvad bringer fremtiden, er vi klar til 
at takle udfordringerne, er vi over det 
værste?
Mød op og bidrag til med dine ide-
er til hvordan der kan danses med de 
restriktioner, der måske stadig måt-
te være.  
Vi håber, alle har lyst til at undervise 
i en dans, der er velegnet. 
Kom med din frokostkurv, og vi trak-
terer med kaffe og kage. 
Pris:  50 kr. betales ved indgangen
Tilmelding af hensyn til traktement
jette@andhome.dk
SMS - mobil: 30 22 35 08  

Region Syd For Strømmen 

Regionen afholder lederplejemøde 
fredag d.26. februar 2021 
kl.14.00 – 17.00, i danselokalet på 
Fabriksvej 5, 4990 Sakskøbing. 
Tilmelding til formanden 
Annette Pfeffer Røyen, 
annettepfeffer06@gmail.com eller på 
telefon 21 66 92 54. 
Forplejning medbringes af hver 
deltager.

L A N D S F O R E N I N G E N

dansk senior dans

Østergade 14
8370 Hadsten
Tlf. 86 91 51 20
Fax 86 91 51 29
e-mail: ldsd@mail.dk
www.danskseniordans.dk

Medlemskort 2021
L A N D S F O R E N I N G E N

dansk senior dans

Østergade 14
8370 Hadsten
Tlf. 86 91 51 20
Fax 86 91 51 29
e-mail: ldsd@mail.dk
www.danskseniordans.dk
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Kontakt til regionsbestyrelserne:
Region Vendsyssel: www.vendsysselseniordans.dk
Lis Larsen, (lislarsen4@gmail.com) ...............................Tlf. 51 33 60 76

Region Himmerland: www.seniordanshimmerland.dk
Rosa Skriver, (rosalskriver@gmail.com) ........................Tlf. 60 47 78 08

Region Viborg: www.seniordansregionviborg.dk
Hanne L. Andersen, (lykkehanne@webspeed.dk) ..........Tlf. 51 25 64 36

Region Ringkøbing: www.ringdans.dk
Inger Mortensen, (mytter41@gmail.com) ......................Tlf. 21 56 35 70

Region Aarhus: www.region-aarhus.dk
Margit Batz Poulsen, (margitbatz@gmail.com) .............Tlf. 30 52 87 58

Region Vejle: www.dansk-seniordans-region-vejle.dk
Birte Stisen, (stisen _herbst@mail.tele.dk) ......................Tlf. 20 41 54 84

Region Fyn: www.seniordansfyn.dk
Lene Damkjær, (lenemaare@gmail.com) .......................Tlf. 65 98 17 73

Region Sønderjylland: www.seniordans-syd.dk
Erling M. Kristensen, (erlingdans@mail.dk) ..................Tlf. 74 74 38 12

Region Ribe: www.seniordans-region-ribe.dk
Hanna Nielsen, (hanna@esenet.dk) ................................Tlf. 24 66 27 24

Region Vestsjæl./Storstrømmen:www.123hjemmeside.dk/
regionvestsj-og-storstroemmen
Helle M. Nielsen, (hellemilan@icloud.com) ..................Tlf. 24 93 00 22

Region Syd for Strømmen: www.seniordans-syd-for-stroemmen.dk
Annette Pfeffer Røyen, (annettepfeffer06@gmail.com) ..Tlf. 21 66 92 54

Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm: www.norobo-dans.dk
Lise Klint, (klintlise@gmail.com) ............... efter kl. 18 Tlf. 45 89 18 36

Region Storkøbenhavn: www.kbhdans.com
Helga Schwedler, (helgaschwedler@hotmail.com) ........Tlf. 30 22 18 32


